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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é investigar o desempenho de alunos do 2º ano do Ensino 

Médio de uma escola pública estadual de São Paulo, sobre a interpretação e análise 

de informações contidas em gráficos. O estudo tomou por base o projeto, “São 

Paulo Faz Escola”, proposto pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 

em 2008, projeto esse que visou recuperação e reforço de alunos da rede pública 

estadual. Especificamente, o material utilizado foi aquele direcionado aos alunos de 

7ª e 8ª séries, na forma de um jornal, no qual o bloco de Ciências Naturais traz 

diversas atividades envolvendo análise de textos e gráficos. Essas atividades 

exigiam que os alunos tivessem habilidades matemáticas e de interpretação de 

gráficos. A indicação das dificuldades que os alunos apresentavam para o 

desenvolvimento das referidas atividades motivou orientar por meio de questões a 

leitura de informações contidas em gráficos, para realizar comparações de 

quantidades, e para mobilizar conhecimentos matemáticos na interpretação do 

gráfico. A pesquisa é diagnóstica e insere-se na metodologia qualitativa. Os dados 

foram coletados por meio da resolução, de cinco atividades, por seis duplas de 

alunos. As análises desses dados foram norteadas pela teoria dos Registros de 

Representações Semióticas de Duval, e pelos níveis de compreensão de 

representações gráficas, de Curcio. Os resultados indicam a necessidade de 

tratamentos e de mudanças de registro semióticos de conteúdos matemáticos para 

que os alunos possam realizar a interpretação de gráficos, e que os níveis de 

compreensão de representações gráficas, de Curcio auxiliam a identificação das 

dificuldades dos alunos.  

 

 

 

Palavras-Chave: São Paulo Faz Escola, gráficos, registros de representações 

semiótica, níveis de compreensão de representação gráfica.  

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this work is to investigate the students' of the 2nd year of the 

Medium Teaching of a state public school of São Paulo acting, on the interpretation 

and analysis of information contained in graphs. The study took for base the project, 

"São Paulo Makes School", proposed by the General office of Education of the State 

of São Paulo, in 2008, I project that that sought recovery and students' of the state 

public net reinforcement. Specifically, the used material was that addressed to the 

students of 7th and 8th series, in the form of a newspaper, in which the block of 

Natural science brings several activities involving analysis of texts and graphs. Those 

activities demanded that the students had mathematical abilities and of interpretation 

of graphs. The indication of the difficulties that the students presented for the 

development of the referred activities motivated to guide through subjects the reading 

of information contained in graphs, to accomplish comparisons of amounts, and to 

mobilize mathematical knowledge in the interpretation of the graph. The research is 

diagnose and it  interferes in the qualitative methodology. The data were collected 

through the resolution, of five activities, for six couples of students. The analyses of 

those data were orientated by the theory of the Registrations of  Semiotic 

Representation of Duval, and for the levels of understanding of graphic 

representations, of Curcio. The results indicate the need of treatments and of 

changes of registration semiotics of mathematical contents so that the students can 

accomplish the interpretation of graphs, and that the levels of understanding of 

graphic representations, of Curcio aid the identification of the students' difficulties.    

 

   

Keywords: São Paulo Makes School, graphs, registrations of representations 

semiotics, levels of understanding of graphic representation.    
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APRESENTAÇÃO 

 

          Este trabalho, de investigação de desempenho de alunos sobre 

interpretação de gráficos, foi inspirado no projeto de recuperação e reforço de 

alunos da rede pública “São Paulo Faz Escola” proposto pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo no ano 2008. O material distribuído pela 

secretaria incluía, no “Jornal do Aluno”, para 7ª e 8ª séries, o bloco de Ciências, 

sugerindo atividades relativas à cadeia alimentar de espécies de animais que 

vivem numa determinada floresta. Tal estudo se iniciava com textos e gráficos 

com informações relativas ao crescimento de populações de quatis.  

          Em minhas aulas para o Ensino Médio tenho observado que os alunos 

apresentam dificuldades em interpretação e construções de gráficos de funções. 

Como no ano de 2008 também lecionava para 8ª séries tive acesso ao “Jornal 

do Aluno” e chamou-me atenção o fato de que as dificuldades dos alunos para 

resolver as questões de cálculo das taxas de crescimento bruto e relativo eram 

provenientes da busca de dados expressos em gráficos.  

          Esses dois fatos me motivaram a elaborar esta pesquisa inspirada naquele 

material.  

          E dessa forma elaborei o instrumento para coleta dos dados me inspirando 

nas questões do Bloco de Ciências. Foram cinco atividades contento 

interpretação de textos e de representações gráficas. As análises foram 

norteadas pela teoria dos Registros de Representações Semióticas de Duval, e 

pelos níveis de compreensão de representações gráficas, de Curcio. Os 

estudantes realizaram as atividades num clima de entusiasmo e seriedade e os 

resultados indicam que a efetivação de tratamentos e de mudanças de registro 

semióticos de conteúdos matemáticos são competências necessárias para que 

os alunos possam realizar a leitura interpretação de gráficos, e que os níveis de 

compreensão de representações gráficas, de Curcio auxiliam a identificação das 

dificuldades dos alunos.  
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          O relatório desta pesquisa é apresentado em quatro capítulos. No primeiro 

está a problemática contendo os objetos e a justificativa da pesquisa, passando 

por uma breve revisão bibliográfica especificamente de pesquisa sobre a 

interpretação de gráficos, e análise de documentos oficiais sobre o ensino da 

matemática.  

          A fundamentação teórico-metodológica, incluindo os procedimentos de 

pesquisa, é apresentada no Capítulo II.  

          O Capítulo III se destina à descrição da elaboração do instrumento de 

coleta de dados da pesquisa.  

          A descrição e a análise dos dados compõem o Capítulo IV.  

          E por último são apresentadas as considerações finais. 
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CAPÍTULO I – PROBLEMÁTICA 

 

1.1 – Trajetória Pessoal 

 

          Iniciei minha carreira docente em 1996 na profissão de professor de 

Matemática numa escola pública estadual com 5ª e 6ª séries do Ensino 

Fundamental, e em 1997 conclui minha formação em Licenciatura plena em 

Matemática.  

A arte de ensinar Matemática despertou meu interesse e tive a 

oportunidade de participar do II Encontro dos Professores do Pólo 4, organizado 

pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) na cidade de Serra 

Negra - SP no ano de 1998. Nesse Encontro, além de participar de exposição 

sobre o ensino da Matemática como ouvinte, apresentei trabalhos de geometria 

desenvolvidos com o software Cabri Géomètre, e outros trabalhos sobre 

multiplicação, divisão e números primos.  

Em 2002 ingressei no curso de aperfeiçoamento para professores de 

Matemática pela PUC/SP, onde adquiri mais experiência nas áreas das 

disciplinas, como também ampliei meus conhecimentos em Matemática.  

Finalizei o curso de aperfeiçoamento em Matemática em 2004, e para dar 

continuidade à minha formação, resolvi fazer o curso de Mestrado Profissional 

em Ensino de Matemática pela PUC/SP, iniciando-o no segundo semestre do 

ano de 2006.  

No início do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, me 

inclui no Grupo de Estudo GPEA – Grupo de Pesquisa em Educação Algébrica – 

certificado pela PUC/SP junto ao CNPq desde 2004. O GPEA desenvolve 

pesquisas sobre a formação inicial e continuada de professores relacionados ao 

ensino da Álgebra. 

Um dos motivos que me levou a fazer o curso de mestrado foi a 

necessidade que sentia em investigar as situações e as formas de como são 

apresentados diversos problemas em Matemática, e as dificuldades que os 
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alunos têm em resolvê-los. Dificuldade essas que fazem com que muitos 

estudantes encarem a Matemática como uma disciplina difícil de compreender, 

cheia de relações e regras a serem seguidas.  O direcionamento dado à 

pesquisa acabou sendo para a investigação sobre desempenho dos alunos para 

a interpretação de gráficos, por considerá-la importante na vida do cidadão, por 

ser uma forma de obter informações, e que se essa interpretação deixar de 

ocorrer por falta de conhecimentos específicos, traz prejuízos às pessoas.  

Como minha pretensão, como profissional, é contribuir com uma 

educação pública de melhor qualidade, e com o desenvolvimento do aluno tanto 

do ponto de vista cognitivo quanto em sua inserção na sociedade atual, vejo que 

aí reside uma relevância do meu trabalho. 

 

1.2 – Justificativa 

 

          O Projeto “São Paulo Faz Escola” apresentado pela Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo em 2008 disponibilizou o material 

confeccionado na forma de um jornal convencional chamado “Jornal do Aluno” 

para ser trabalhado com as 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental, e a revista do 

professor. A revista está relacionada ao “Jornal do Aluno” que, por sua vez, parte 

do estudo dos campos disciplinares relacionados às habilidades estabelecidas 

pelo SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo). Nesse material o bloco de Ciências apresenta conteúdos em que estão 

incluídos: desenhos, gráficos e textos para a organização de dados. Nesses 

conteúdos figuram as noções matemáticas referentes às operações básicas, 

relações entre medidas, proporções e porcentagens. Essas noções, na disciplina 

de Ciências, foram importantes para a apropriação dos conceitos contidos na 

mesma envolvendo compreensão, leitura e interpretação de gráficos. Ao 

desenvolver essas habilidades o aluno pode adquirir maior autonomia para 

interpretar informações diversas sobre determinado fenômeno e criar 

argumentos de modo fundamentado sobre o assunto apresentado. 
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          A proposta da Rede Pública Estadual de São Paulo de desenvolver o 

projeto se justifica por dois motivos. O primeiro é o de preparar os alunos para a 

nova proposta curricular que começará a ser utilizada em 2008. O segundo é 

criar as competências que o SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo) de 2005 mostrou que a maioria dos estudantes 

não alcançou. 

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(SARESP, 2005) detectou que 70% dos alunos da 4ª série da rede estadual não 

estavam habilitados para realizar tarefas que envolvam as quatro operações: 

adição, subtração, multiplicação e divisão. Além disso, a avaliação indicou que 

48,2% dos estudantes apresentam dificuldades em leitura e escrita.  

O exame do SARESP 2007 foi realizado em 27 e 28 de novembro desse 

ano. No primeiro dia os alunos fizeram prova de Língua Portuguesa e redação, e 

no segundo dia, a de Matemática, e responderam um questionário. 

          A Figura 1 a seguir apresenta as médias de proficiência em Matemática 

que foram determinadas para a avaliação dos resultados obtidos no SARESP 

2007, em que estão determinados os níveis de proficiência: abaixo do básico, 

básico, adequado e avançado, para o 4º 6º, 8º ano do Ensino fundamental e 3º 

ano do Ensino Médio. 

 

Figura 1: Níveis de Proficiência em Matemática – SARESP 2 
Fonte: Diretoria de Ensino de Caieiras – SP  

 

 
          A Figura 2 apresenta a média de proficiência dos alunos de 4ª e de 8ª 

séries do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio de todo o Estado, 
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em cada uma das Coordenadorias de Ensino – Coordenadoria de Ensino da 

Grande São Paulo (COGSP) e Coordenadoria de Ensino do Interior (CEI). 

 

Figura 2: Médias de Proficiência em Matemática – SARESP 2007 
Fonte: SARESP 2007 – Sumário Executivo – Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 

p.15 
           

          As médias de proficiência em Matemática no Estado variam nas séries 

avaliadas entre 182,5 (4ª série do Ensino Fundamental) e 267,7 (3ª série do 

Ensino Médio). O desempenho, qualquer que seja a série do Ensino 

Fundamental considerada, e também na 3ª série do Ensino Médio, é inferior 

entre os alunos da CEI, e as diferenças de pontos entre as médias de CEI e de 

COGSP, nas séries avaliadas, variam de 9,4 (na 6ª série do Ensino fundamental) 

a 11,2 (na 8ª série do Ensino Fundamental). 

          A Figura 3 apresenta como as escolas estão relacionadas quanto às 

médias de proficiência em Língua Portuguesa e em Matemática, por série 

avaliada, situadas abaixo, igual ou acima da média de rede estadual. 
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Figura 3: Distribuição das escolas segundo a Média de Proficiência comparada com a do Estado 
– SARESP 2007 
Fonte: SARESP 2007 – Sumário Executivo – Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 
p.16 
           

   

           No desempenho de Matemática na distribuição das médias no Ensino 

Fundamental, 52% a 56% de escolas têm médias inferiores à média do Estado. 

No Ensino Médio, esse porcentual é ainda maior, apontando que 65% das 

escolas apresentam médias inferiores à média do Estado. 

          Foi possível fazer a comparação dos resultados do SARESP-2007 com os 

das avaliações do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica) 

de 2005 em relação às médias de proficiências e a interpretação pedagógica da 

escala de desempenho do SAEB na área de Matemática, conforme Figura 4. 

 
Figura 4: Média de proficiência em Matemática 
Fonte: SARESP 2007 – Sumário Executivo – Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 

p.19 
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          Verifica-se que a diferença dos resultados obtidos, em Matemática, no 

SARESP-2007 e no SAEB-2005 pelos alunos da 4ª série do Ensino 

Fundamental não chega a um ponto da média. 

          A média alcançada pelos alunos das 8ª séries do Ensino Fundamental no 

SARESP-2007 foi 231,5, que é superior à alcançada no SAEB-2005 SP pelos 

estudantes da rede pública estadual de São Paulo, que foi de 230,2, e inferior à 

média nacional que foi de 232,9. Esses resultados também estão muito próximos 

e a diferença entre eles não chega a 1,5. 

          Os alunos da 3ª série do Ensino Médio alcançaram a média de 263,7 no 

SARESP-2007 sendo superior à alcançada pelo SAEB-2005, com uma diferença 

de 3,7 pontos em relação à média nacional, e maior em relação à da rede 

pública estadual de São Paulo com diferença de 1,9.  

          Seguem abaixo as questões que envolvem leitura e interpretação de 

gráficos que foram aplicadas nos exames do SARESP-2005 e no SARESP-

2007. 

          Essas questões foram selecionadas pelo pesquisador por apresentarem 

situações que envolvem representação gráfica, objeto deste estudo. 

Figura 5: Situação problema que envolve representação gráfica apresenta no SARESP 2005 
Fonte: SARESP 2005 – Matemática – 8ª série Ensino Fundamental – Tarde, p.21 
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          Esta questão trata do aumento da temperatura dos oceanos, que 

representa riscos para a flora e a fauna marinha, indicada por um gráfico de 

linha, e mostra como a temperatura vem aumentando desde 1860 e a previsão 

das temperaturas para os próximos anos. A finalidade da questão é encontrar 

em qual intervalo de anos transcorridos a temperatura atingirá 29ºC, que já é 

uma temperatura que oferece ameaças à vida dos corais.  

 

Figura 6: Situação problema que envolve representação gráfica apresentada no SARESP 2007 
Fonte: SARESP 2007 – Matemática – 8ª série Ensino Fundamental. 

 
 

          Na questão indicada na Figura 6, o gráfico mostra a evolução da população 

humana na Terra desde 1974, com previsões até 2028. A questão tem o objetivo 

de investigar quantos anos decorrerão, desde 1974, para que o número de 

habitantes dobre. Para resolvê-la é necessário que o aluno analise as 

informações contidas no gráfico. 

          Destacamos esses exemplos por tratarem de representações gráficas que 

aparecem acompanhadas de textos. No gráfico da Figura 5, a temperatura em 

questão obtida no eixo vertical, corresponde a um intervalo de tempo bem 

determinado no eixo horizontal. Para encontrar o intervalo correto, é preciso 

verificar em que intervalo de anos a temperatura é de 29ºC. A alternativa certa 

desta questão é a C.  
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           Se analisarmos o gráfico da Figura 6, podemos concluir que para 

encontrar a alternativa correta (D), é necessário saber quantos anos faltam, a 

partir de 1974, para chegar ao ano de 2028, isso porque a população de 1974, 

que era de 4 bilhões, dobrou em 2028. Para responder essa questão o aluno 

precisa ter habilidade de buscar informações contidas no gráfico, e também 

mobilizar conhecimentos de matemática. 

          A questão seguinte foi apresentada no SARESP de 2008. Foi aplicada à 6ª 

série do Ensino Fundamental e sua resolução é feita por meio da análise de 

dados contidos em gráfico. 

 

Figura 7: Situação problema que envolve representação gráfica apresentado no Saresp 2008 
Fonte: http://saresp.edunet.sp.gov.br/2008/index.aspx (Acesso em 02/06/2009) 
 
 

 
          O gráfico indica a relação entre tempo, que um forno leva para esfriar 

depois que é desligado, e a temperatura atingida. O objetivo da questão é avaliar 

quanto tempo esse forno leva para atingir a temperatura de 120ºC depois de ser 

desligado. A alternativa correta (B) é encontrada buscando-se a abscissa da  

ordenada 120 o que exige conhecimentos sobre coordenadas no plano. 

          As questões apresentadas pelo Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo, assim como os materiais disponibilizados no 

http://saresp.edunet.sp.gov.br/2008/index.aspx
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Projeto, dão ênfase à necessidade de os alunos saberem interpretar e analisar 

os dados contidos em gráficos. 

          Por outro lado, em muitas situações da vida cotidiana os estudantes se 

deparam, desde praticamente o início de sua vida escolar, com informações 

apresentadas por meio de gráficos. Assim, tanto melhor estarão aptos a 

participarem da vida escolar e social de sua comunidade, quanto melhor 

desenvolverem habilidades para interpretar os dados fornecidos por 

representações gráficas de eventos que circundam suas vidas. 

          Por essas razões escolhi realizar um trabalho com alunos do Ensino 

Médio sobre interpretação de gráficos a partir das atividades propostas no 

“Jornal do Aluno” e na revista do professor. 

          Durante a análise, do material do projeto, foi possível compreender que 

nas representações gráficas propostas na disciplina de Ciências são necessárias 

que as habilidades de leitura e interpretação de gráficos sejam trabalhadas 

simultaneamente com as noções de Matemática.  

          No bloco da disciplina de Ciências estão incluídas atividades que foram 

propostas para serem trabalhadas em forma de representação gráfica, por isso 

também analisei quais conteúdos específicos de Matemática presentes no jornal 

deveriam ser explorados para a realização dessas atividades, que são: taxa de 

variação, taxa de acréscimo, taxa de decréscimo, intervalos em que a 

quantidade de uma população aumenta ou diminui, taxa percentual de acréscimo 

ou de decréscimo num intervalo de tempo. 

          Esses conteúdos são importantes para o aluno, ou qualquer cidadão, 

perceber que a representação gráfica pode contribuir para a transmissão de 

informação mais clara e precisa no seu dia-a-dia. 

           Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais PCN (BRASIL, 1998, P. 

115), o aluno poderá adquirir capacidade de generalização e abstração para 

aquisição de uma nova ferramenta para a resolução de problemas, 

possibilitando-lhe investigar formas de interpretar diversas representações 

gráficas de forma mais facilitada. Ainda nesse documento (p.116) no que se 
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refere à disciplina de Matemática, é recomendado que quando o aluno concluir a 

8ª série do Ensino Fundamental, já tenha adquirido dentre outras, a competência 

de selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados de informações de 

diferentes formas.  

          Em situações cotidianas e em certas profissões o indivíduo pode adquirir a 

capacidade de pensar geometricamente com as informações extraídas de 

gráficos, pois a imagem é um grande instrumento para o mundo moderno. 

          Nos mais variados meios de comunicação, como por exemplo: revistas, 

jornais e a televisão, as informações são transmitidas de forma diferenciada com 

o propósito de levá-las ao cidadão de forma mais rápida, fácil, concisa e objetiva, 

para uma melhor compreensão. Algumas delas são transmitidas por meio de 

representações gráficas e é comum aparecerem no dia-a-dia do cidadão, e para 

compreendê-las, são necessárias algumas habilidades matemáticas no que se 

refere ao princípio aditivo, multiplicativo e outras propriedades matemáticas. 

Quanto ao princípio aditivo, queremos dizer que todo cidadão necessita 

compreender as regras de adição e de subtração, e ao princípio multiplicativo, 

referimo-nos também ao conceito de porcentagem e de números decimais, além 

da multiplicação. 

           A sociedade vem se tornando cada vez mais competitiva e exigente, 

levando à necessidade de todo cidadão desenvolver suas habilidades de 

compreensão, leitura e representação de gráficos e tabelas. Essas habilidades 

desenvolvidas podem contribuir para a inserção no meio social, como também 

no campo de trabalho. Já que as representações de gráficos e tabelas estão 

presentes com muita frequência nesses dois campos, é importante que todo 

cidadão desenvolva habilidades para a leitura e interpretação de gráficos com a 

finalidade de obter melhor interação na sociedade atual. 

 

O mundo atual precisa de pessoas com uma formação cada vez mais 
polivalente para enfrentar uma sociedade na qual a palavra mudança é 
um dos vocábulos mais freqüentes e onde o futuro tem um grau de 
imprevisibilidade como nunca em outra época da história da 
humanidade. (SANTOMÉ,1998. p. 45) 
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          Por isso, toda pessoa necessita fazer uma análise correta das informações 

apresentadas, inclusive quando representadas na forma de gráficos.  

          A compreensão de representações gráficas é exigência da formação do 

homem, pois elas possibilitam a elaboração de estratégias que favoreçam o 

enfrentamento de desafios, a obtenção de autonomia nas ações, e também a 

instrumentalização para a justificativa de dados. 

 

A matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao 
desenvolver metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a 
comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa 
pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na 
própria capacidade para enfrentar desafios. (BRASIL, 1998 p.27) 

 

 

          A Matemática é então significativa para o desenvolvimento intelectual do 

cidadão. Por isso, o tema sobre compreensão, leitura e interpretação de gráfico 

despertou o interesse para esta pesquisa uma vez que a Matemática pode 

contribuir para o desenvolvimento de outras disciplinas, nas quais esse tema 

está presente.  

 

1.3 – Objetivo da Pesquisa 

 

          Após analisar o material do Caderno, houve necessidade de buscar 

informações com a professora de Ciências que trabalhou com os alunos das 7ª e 

8ª séries em 2008, para verificar como ela desenvolveu as atividades e se 

também verificou se os alunos já possuíam conhecimentos matemáticos 

necessários para a resolução dos exercícios. 

          Segundo o relato da professora, ela fez a análise do material dois dias 

antes e, na sala de aula, investigou os conhecimentos que os alunos adquiriram 

na 7ª série com outra professora. Antes de ensinar as fórmulas de taxa de 

crescimento bruto e relativo, a professora fez uma sondagem para saber se os 
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alunos tinham conhecimentos de Matemática relacionados a essas fórmulas. 

Mesmo apresentando dificuldades para realizarem os exercícios, os alunos 

gostaram do material por acharem interessante relacionar disciplinas diferentes, 

e também demonstraram vontade de resolverem as questões. 

          As informações apresentadas pela professora e também as análises das 

atividades incluídas no material contribuíram para a explicitação do objetivo da 

pesquisa que é: investigar o desempenho de alunos do Ensino Médio sobre 

a interpretação e análise de informações contidas em gráficos 

          O foco será sobre formas de leitura e interpretação de gráficos, pois como 

destacado anteriormente esses conhecimentos são importantes para a obtenção 

de informações apresentadas nos meios de comunicação as quais são 

representadas em forma de gráfico. Segundo as recomendações dos PCN 

(BRASIL, 1998), conceitos matemáticos oferecem suporte necessário para a 

formação básica do cidadão, admissão para um trabalho digno, e o 

desenvolvimento cultural e crítico perante as questões que a sociedade impõe. 

 

Falar em formação básica para a cidadania significa refletir sobre as 
condições humanas de sobrevivência, sobre a inserção das pessoas no 
mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura e sobre o 
desenvolvimento da crítica e do posicionamento diante das questões 
sociais. Assim, é importante refletir a respeito da colaboração que a 
Matemática tem a oferecer com vistas à formação da cidadania. 
(BRASIL, 1998, p.26) 

 

 

          A vida na sociedade entendida na sua generalidade, ou seja, na sua 

globalização, tem feito uso cada vez mais frequente de gráficos. Por isso o 

cidadão depende de mais conhecimentos, com isso ele poderá ter recursos para 

obter e compreender informações e o levará a interagir melhor com os 

problemas sociais, visto que a sociedade vem se tornando cada vez mais 

complexa. 
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1.4 – Alguns resultados de pesquisa 

 

          A seguir são apresentados alguns resultados de pesquisas sobre 

representações gráficas e de suas interpretações. O critério para a escolha das 

pesquisas foi elas apresentarem simultaneamente o mesmo conteúdo sobre 

representações gráficas, o referencial teórico e as formas de aplicação de 

atividades similares à desta pesquisa. São pesquisas desenvolvidas na PUC/SP 

(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e na UFMT (Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul).  

        Lopes (2003) indicou que existem dificuldades para os alunos na 

interpretação da representação gráfica e na conversão desta para a linguagem 

algébrica. Em seu trabalho, o autor fez opção por trabalhar com diversos 

registros de representação, tendo como foco central as representações gráficas 

e algébricas. Com o objetivo de “encontrar pistas de como essa abordagem, feita 

a partir da conversão e tratamento dos registros de representação, pode 

contribuir para o desenvolvimento do conceito de função, juntos aos alunos”, 

debruçou-se sobre as seguintes questões: “Que fenômenos didáticos ocorrem, 

quando o aluno faz o tratamento, dentro de um mesmo registro, ou uma 

conversão entre diferentes registros, nas condições institucionais e de ensino em 

que se deu à pesquisa? Que dificuldades eles encontram e de que 

procedimentos se utilizam nessa tarefa?;  e,  Em que medida uma proposta de 

ensino, voltada às atividades de conversão e tratamento de registros de 

representação, permite o domínio de aquisições funcionais dos diferentes 

sistemas de representação requeridos para a formação do conceito de 

função?”.(LOPES, 2003, p. 17). As atividades foram aplicadas a alunos da 8ª 

série do ensino fundamental de uma escola pública estadual da cidade de São 

Paulo. O autor compreende que a investigação apresentou subsídios para 

orientar uma aprendizagem que leve em consideração a criatividade dos alunos 

e valorize a riqueza da produção de cada um. Na conversão do registro algébrico 

para o gráfico e vice-versa, o autor entende que a consideração das variáveis 

visuais pertinentes, que concorrem para a facilitação da interpretação gráfica e 
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para a conversão de registros. Ele destacou uma das dificuldades envolvendo 

interpretação do gráfico cartesiano, qual seja a interpretação do ponto de 

intersecção de uma reta com o eixo y e do ângulo que ela forma com o eixo x. 

        A pesquisa de Junior (2005) teve por objetivo compreender o 

funcionamento cognitivo de alunos do 1º ano do Ensino Médio em relação à 

aquisição do conceito de função do 1º grau. A investigação foi fundamentada 

pela teoria dos registros de representação semiótica de Raymond Duval. Nela 

foram explorados os registros de representação: algébrico, língua natural, gráfico 

e numérico, e foram realizadas análise de tratamentos e de conversão de 

registros. Foi aplicado um teste diagnóstico, e uma sequência didática visando  a 

compreensão do conceito de função do 1º grau. A sequência didática teve como 

objetivo principal investigar os registros de representação semiótica utilizados 

pelos alunos e as transformações dessas representações. Nessa pesquisa foi 

possível analisar transformações de registros de representação, tanto 

tratamentos internos a um registro como conversões de um registro para o outro. 

          Silva (2008) investigou o conceito de função no material do projeto de 

recuperação e reforço de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental da rede publica 

do Estado de São Paulo. O foco dessa pesquisa foi avaliar se o conceito de 

função se apresenta de forma implícita ou explícita e se as atividades sugeridas 

no material favorecem uma apreensão futura sobre o conceito de função. Silva 

concluiu que o conceito está implicitamente presente nas atividades que 

favorecem uma apreensão futura, pois tratam de conceitos introdutórios ao 

entendimento das funções: proporcionalidade direta e indireta, razão, relação 

entre grandezas e observação e generalização de padrões. O autor julgou como 

um ponto positivo o fato de que o material apresenta conceitos de forma 

contextualizada, e também não foram excessivamente utilizadas fórmulas e 

expressões algébricas às quais os alunos podem deixar de atribuir significado. 

          Ribeiro (2007) analisou três livros didáticos de 1ª a 4ª séries e três 

coleções de livros didáticos da 5ª a 8ª série, tendo por alvo representações de 

gráficos e tabelas, e apresentou uma discussão sobre avaliações oficiais. 
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          Essa pesquisa teve por objetivo investigar as competências e as 

concepções que um grupo de professores especialistas e não especialistas, do 

Ensino Fundamental, têm relativas à leitura e interpretação de gráficos e tabelas 

no ramo da estatística. 

          Ele indica que na sociedade, geralmente, as informações são 

apresentadas por meio de tabelas e gráficos, e menos da metade dos 

entrevistados declararam prestarem mais atenção aos gráficos que 

acompanham os dados jornalísticos. Somente a população de nível superior 

atinge acertos acima de 70% em testes de representações gráficas. 

          A pesquisa levou o autor estudar o tema Tratamento de Informação dando 

destaque para as representações de gráficos e tabelas. Nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de 1997, foi incluído o tema Tratamento de 

Informação que trata de assuntos relacionados à estatística, além dos princípios 

multiplicativos. A pesquisa foi feita com 40 professores (20 polivalentes – grupo 

G1 e 20 especialistas em Matemática – grupo G2); foi aplicado um instrumento 

diagnóstico tendo como objeto de estudo leitura e interpretação de gráficos e 

tabelas. Os resultados revelaram que o grupo G2 apresenta melhores condições 

que o grupo G1, por serem especialistas em Matemática, mas que os dois 

grupos mantêm concepções e competências limitadas aos conhecimentos dos 

conceitos básicos da estatística. 

       Araújo, (2007), em sua pesquisa, teve como objetivo investigar as 

competências e concepções de um grupo de professores polivalentes sobre a 

leitura e interpretação de gráficos e tabelas, bem como os conceitos elementares 

da estatística, a saber: média aritmética e inferência dos dados. O instrumento 

de coleta de dados foi um teste aplicado aos professores em duas etapas: a 

primeira etapa foi para analisar as concepções que os participantes tinham a 

respeito do tema, procurando investigar as características apresentadas a partir 

de tabelas, dados numéricos e formalização cálculos. Na segunda etapa a meta 

era analisar as estratégias utilizadas para ajudar a justificar as respostas. A 

questão em que se solicitava leitura e interpretação de tabelas resultou num 

desempenho satisfatório e alcançou mais de 50% de acertos, e não foi 
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considerado o tempo de magistério, por eles compartilharem as mesmas 

experiências. Em certos itens da questão, alguns docentes não fizeram uma 

leitura simultânea numa tabela de dupla entrada: restringiram-se apenas a uma 

leitura em uma das direções, ora na horizontal, ora na vertical; apresentaram 

dificuldades para construírem um gráfico, e isso levou o autor a concordar com 

outras pesquisas que alertam que para construir um gráfico se exige maior 

competência em que estão as tarefas de selecionar os dados, obter as 

descrições desses dados, fazer a escolha da escala certa do tipo de 

representação mais adequada. Alguns professores não incluíram o zero no 

cálculo da média aritmética, apresentaram habilidades e não explicitaram 

conhecimentos sobre média aritmética e variação de decrescimento, ao ler e 

interpretar gráficos; no entanto demonstraram essas concepções para construir 

uma tabela. Os sujeitos apresentaram desempenho favorável em leitura e 

interpretação de gráficos; apresentaram dificuldade para identificar o maior ou 

menor decrescimento, pois envolviam conhecimentos sobre função crescente e 

decrescente. 

          Vasconcelos (2007) em seu trabalho teve como objetivo investigar a 

apreensão de conceitos no que se refere à leitura e interpretação de gráficos por 

alunos da 8ª série; utilizou o bloco “Tratamento de Informação do PCN” bem 

como conceitos de estatística. Especificamente sua meta foi investigar 

conhecimentos estatísticos por meio de uma intervenção de ensino, visando 

facilitar a compreensão e a leitura de gráficos e tabelas, e trabalhar outras 

competências como: identificar população, amostra da população, organizar 

dados, representar e tratar vários tipos de gráficos. 

          Vasconcelos (2007) utilizou vários tipos de gráficos com a finalidade de 

investigar quais as concepções que os alunos revelam na leitura e na 

interpretação de gráficos e tabelas. Referenciou as pesquisas em Friel et al 

(2001), e em Curcio; (1987). Segundo Friel et al, para que o aluno entenda 

questões que envolvam gráficos, ele deverá ter conhecimento prévio do tema a 

que o gráfico se refere.  
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1.5 – Sobre leitura e interpretação de gráficos 

 

          Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), a 

tecnologia se desenvolve constantemente, e por isso o cidadão vem se 

aprimorando cada vez mais para o uso dessa tecnologia, e a Matemática é uma 

importante componente para a construção da cidadania na utilização de recursos 

e conhecimentos tecnológicos. 

          O ensino de Matemática nas escolas deve ser efetuado com atividades 

praticamente preparadas, e também é necessário que o aluno construa seu 

conhecimento para compreender e transformar sua realidade. 

          No ensino de Matemática as representações (tabelas, gráficos, figuras) 

são importantes na relação com mundo real. Nesse processo, a comunicação 

também contribui para o aluno falar e escrever sobre Matemática, aprender a 

trabalhar com representações gráficas, desenhos, e aprender como organizar e 

tratar os dados. As informações contidas em gráficos são importantes para que 

os alunos compreendam melhor os fenômenos representados e desenvolvam a 

capacidade de interpretar o que o gráfico apresenta. 

Assim a visualização da leitura de informações gráficas em Matemática 
são aspectos importantes, pois auxiliam a compreensão de conceitos e 
o desenvolvimento de capacidades de expressões gráficas. (BRASIL, 
1998, p.46) 

 

 

          Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) a 

localização de pontos no plano cartesiano tem importância para que os 

estudantes aprendam ler guias, plantas e mapas. 

 

A partir de contextos que envolvam a leitura de guias, plantas e mapas 
podem-se propor um trabalho para que os alunos localizem pontos, 
interpretem deslocamentos no plano e desenvolvam a noção de 
coordenadas cartesianas, percebendo que estas constituem um modo 
organizado e convencionado [...] (BRASIL, 1998, p.68) 
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          O bloco Tratamento de Informação, que está incluso nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), evidencia sua importância em função de 

seu uso na atual sociedade. Os assuntos referentes a este bloco são 

trabalhados para estimular os alunos a fazerem perguntas, estabelecerem 

informações, construírem justificativas e desenvolver o espírito de investigação. 

Tem como finalidade tornar o estudante capaz de descrever e interpretar sua 

realidade, e não somente de aprender a ler e interpretar representações gráficas. 

          Outra finalidade do bloco de Tratamento de Informação, com relação à 

estatística, é fazer com que o aluno construa procedimentos para coletar, 

organizar, comunicar e interpretar dados, utilizando tabelas, gráficos e 

representações que aparecem frequentemente no cotidiano. 

          Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o 

trabalho com a Álgebra no quarto ciclo, necessita de conhecimentos que foram 

trabalhados no ciclo anterior, ou seja, são noções algébricas exploradas por 

meio de jogos, generalizações e representações matemáticas (como gráficos, 

modelos), e não por procedimentos puramente mecânicos, para lidar com 

expressões e equações. Na representação de fenômenos na forma gráfica, a 

Álgebra tem papel fundamental para a compreensão do conceito de variável e de 

função, e para apoiar a compreensão desses conceitos, pode-se lançar mão da 

construção e interpretação de planilhas, utilizando recursos tecnológicos como a 

calculadora e o computador.  

 

O trabalho com a Álgebra também está presente em atividades e 
problemas envolvendo noções e conceitos referentes aos demais 
blocos, como ao generalizar os procedimentos para calcular o número 
de diagonais para qualquer polígono, ao indicar a expressão que 
relaciona duas grandezas, ao calcular medidas de tendência central de 
uma pesquisa. (BRASIL, 1998, p.84). 

 

 

          A contextualização e a interdisciplinaridade permitem conexões entre 

diversos temas matemáticos e entre diferentes formas de pensamento 
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matemático, como suas aplicações dentro ou fora da Matemática e sua 

importância histórica no desenvolvimento da própria ciência. 

 

Além das conexões internas à própria Matemática, o conceito de 
função desempenha também papel importante para descrever e 
estudar através de gráficos, o comportamento de certos fenômenos 
tanto do cotidiano, como de outras áreas do conhecimento, como a 
Física, Geografia ou Economia. (BRASIL, 1999, p.255) 

 

 

          Segundo a Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008), o eixo 

fundamental dos currículos escolares se constitui no par Matemática-Língua 

Materna, as crianças estudam e os adultos lidam com as suas ações como 

cidadãos interagindo com os números, medidas, formas, operações, leitura e 

interpretação de gráficos, e chegam às conclusões argumentando-as a partir de 

preposições verdadeiras através de deduções aceitas, mas de forma empírica.  

 

Todos lidam com números, medidas, formas, operações; todos lêem e 
interpretam textos e gráficos, vivenciam relações de ordem e 
equivalência, argumentam e tiram conclusões válidas a partir de 
preposições verdadeiras, fazem inferências plausíveis a partir de 
informações parciais ou incertas. (SÃO PAULO, 2008, p.41) 

 

 

          Também a Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008), apresenta 

um dos três eixos norteadores da ação educacional que é o eixo da 

expressão/compreensão, que se define pela habilidade de pensar por meio das 

diversas linguagens e da capacidade de compreensão do outro, do não eu, no 

que está inserido tanto a leitura de um texto como a compreensão de fenômenos 

históricos, sociais, econômicos, naturais, etc. As crianças, quando pequenas, se 

interessam pelas letras e pelos números sem relação alguma entre outras 

disciplinas, mas durante o percurso escolar elas começam a se desinteressar, e 

isso decorre pelas práticas escolares inadequadas, conforme citação abaixo: 
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Se depois, no percurso escolar, passam a temer os números ou a 
desgostar-se com eles, isso decorre mais das praticas escolares 
inadequadas e circunstâncias diversas do que de características inerentes 
aos números. Os objetos matemáticos – números, formas, relações – 
constituem instrumentos básicos para a compreensão da realidade, desde 
a leitura de um texto ou a interpretação de um gráfico [...] (SÃO PAULO, 
2008, p.42) 

 

 

          O aluno será capaz de lidar com sua realidade, usando como recurso seus 

conhecimentos matemáticos, bem como criar a capacidade de aprender a ler e 

interpretar gráficos, através de perguntas, justificativas e o desenvolvimento do 

espírito de investigação. 

 

A finalidade não é a de que os alunos aprendam a ler e a interpretar 
representações gráficas, mas que se tornem capazes de descrever e 
interpretar sua realidade, usando conhecimentos matemáticos. 
(BRASIL, 2001, p.69) 

 

 

          As representações gráficas oferecem ao aluno, ou cidadão, informações 

que podem ser necessárias para atender seus questionamentos e comparações, 

bem como levá-los a organizar e manipular conhecimentos matemáticos dando-

lhes mais capacidade de entenderem as situações da realidade. 

          No próximo Capítulo é apresentado o referencial teórico-metodológico 

desta pesquisa que tomou como questão norteadora: Qual o desempenho de 

estudantes do Ensino Médio ao serem orientados por questões que visam 

auxiliá-los a compreender informações contidas na representação gráfica de um 

fenômeno? 
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO - METODOLÓGICA 

 

         As análises desta dissertação tomaram por base a teoria dos registros de 

representações semióticas de Duval, e os níveis de compreensão para a 

interpretação de uma representação gráfica de Curcio.   

           

2.1 – Registros de Representação Semióticas 

A teoria dos registros de representação semiótica tem se mostrado um 

importante instrumento para avaliar a aprendizagem em Matemática. Essa teoria 

tem servido de referência para várias pesquisas voltadas à aquisição do 

conhecimento matemático. 

Ela foi elaborada pelo psicólogo francês Raymond Duval e tem por alvo  o 

estudo da formação do pensamento matemático, e portanto se constitui num 

auxiliar para se compreender as dificuldades muitas vezes aparentemente  

insuperáveis apresentadas pelos alunos no ensino da Matemática. As 

dificuldades podem ser por diferentes razões: cognitivas, sociais e relacionadas 

à estruturação dos conceitos matemáticos. A escola precisa enfrentá-las e 

procurar os meios de superá-las para preparar os alunos para um mundo mais 

tecnológico e cada vez complexo. De fato o objetivo da escola básica não é 

formar futuros matemáticos, nem fornecer os instrumentos específicos para a 

preparação de uma profissão específica, mas contribuir para o desenvolvimento 

de uma capacidade de raciocínio, de análise e de visualização, o que pode ser 

conseguido com o ensino da Matemática. 

          Os objetos matemáticos são abstratos, dificultando a percepção e a 

compreensão desses objetos. E, portanto é por meio da representação semiótica 

desses objetos que é possível a compreensão desses objetos, e é importante a 

aquisição dos diferentes registros de representação semiótica.         
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          É por meio da representação semiótica que os objetos matemáticos 

existem e essa representação assume funções importantes no entendimento dos 

mesmos sob o ponto de vista cognitivo. 

          Duval (2003) propõe uma abordagem cognitiva para investigar as 

dificuldades que os alunos têm na compreensão da matemática como também 

da natureza dessas dificuldades. 

 

A originalidade da abordagem cognitiva está em procurar inicialmente 
descrever o funcionamento cognitivo que possibilite a um aluno 
compreender, efetuar e controlar ele próprio a diversidade dos 
processos matemáticos [...] (DUVAL, 2003, p.12). 

 

 

          Sobre a aprendizagem da Matemática pode ser apresentadas duas 

questões preliminares: 

          1. Quais sistemas cognitivos são necessários mobilizar para ascender aos 

objetos matemáticos e para efetuar as múltiplas transformações que constituem 

os tratamentos matemáticos? 

           2. Esses sistemas são os únicos a serem mobilizados por qualquer 

processo de conhecimento em outros domínios científicos e práticos (geologia, 

astronomia, física, biologia...) ou, ao contrário, trata-se de sistemas específicos, 

cujo desenvolvimento e cuja aquisição são próprios da atividade matemática? 

          A atividade matemática e o ponto de vista cognitivo se caracterizam pela 

procura das dificuldades de compreensão de muitos alunos, por isso recorrem 

aos conceitos matemáticos e suas complexidades epistemológicas, porém isso 

não é suficiente para criar um funcionamento do pensamento em Matemática 

relacionado aos outros domínios do conhecimento científico. A diferença entre 

atividade requerida pela Matemática e a atividade requerida em outros domínios 

devem ser estudadas e procuradas nas duas características seguintes: 

          1. A importância primordial das representações semióticas – As 

representações semiótica oferecem recursos para a evolução do pensamento 
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matemático que estão relacionados às duas razões fundamentais. A primeira é o 

exemplo do sistema de numeração decimal, que oferece uma forma de 

compreensão mais facilitada que o sistema grego ou romano, mas ainda muitos 

alunos têm dificuldades para a aquisição desse conhecimento. A segunda razão 

é o fato de que os objetos matemáticos, começado com números, não são 

objetos perceptíveis ou observáveis com ajuda de instrumentos. 

          2. A grande variedade de representações semióticas utilizadas em 

Matemática – As representações semióticas em Matemática são formadas por 

quatro tipos de registros de representação: as figuras geométricas, as escritas 

algébricas e formais, as representações gráficas e a língua natural, que estão 

organizados no quadro abaixo. 

 

Quadro 1: Tipos diferentes de registros de representação semiótica     
Fonte: Duval (2003, p.14) 

          

          Duval (2003) classifica os registros de representação em monofuncionais 

e multifuncionais, e as representações em discursiva e não-discursiva. Esses 

registros são caracterizados pela forma de tratamento neles realizados: os 

monofuncionais possuem tratamentos algoritmizáveis enquanto os 

 Representação Discursiva Representação Não-Discursiva 

Registros 
Multifuncionais: 

Os tratamentos não são 
algoritmizáveis. 

Língua Natural 

Associações verbais 
(conceituais) 

Forma de raciocinar: 

  *argumentação a partir de 
observações, de crenças...; 

  *dedução válida a partir de 
definição ou de teoremas. 

Figuras geométricas planas ou em 
perspectivas (configurações em 
dimensão 0,1,2 ou 3). 

*apreensão operatória e não somente 
perceptiva; 

*construção com instrumentos. 

Registros 
Monofuncionais: 

Os tratamentos são 
algoritmizáveis. 

Sistemas de escritas: 

*numéricas (binária, decimal, 
fracionária...); 

*algébricas; 

*simbólicas (línguas formais). 

Cálculo 

Gráficos cartesianos 

*mudanças de sistema de coordenadas; 

*interpolação, extrapolação. 
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multifuncionais não. Por exemplo, uma figura geométrica plana é um registro 

multifuncional de representação não- discursiva, e uma fração é um registro 

monofuncional de representação discursiva. 

          Para realizar uma atividade matemática é necessária a mobilização 

simultânea de ao menos dois registros de representação, e até mesmo trocar, a 

todo o momento, de registro de representação. Numa resolução de um 

problema, um determinado registro pode parecer privilegiado, porém em função 

dos tratamentos que permitem a possibilidade de transportar as componentes de 

um objeto de um registro para o outro. 

 

 

[...] deve existir sempre a possibilidade de passar de um registro ao 
outro. Podemos então antecipar a hipótese, ou, em linguagem 
matemática, “conjecturar” o seguinte: a compreensão em matemática 
supõe a coordenação de ao menos dois registros de representações 
semióticas. (DUVAL, 2003, p.15) 

 

 

          Buscar informações que estão no gráfico através de textos se refere à 

possibilidade de passar do registro da língua natural para o registro simbólico 

gráfico, ou seja, a passagem de um registro multifuncional para um registro 

monofuncional. 

 

2.1.1 – Tipos de transformações e representações semióticas 

 

Os tipos de transformações semióticas existentes numa atividade 

matemática são: os tratamentos e as conversões. 

          Para Duval (2003), os tratamentos são transformações que permanecem 

num mesmo sistema de registro, por ser um tipo de transformação que 

corresponde a procedimentos de justificação, e por isso, algumas vezes se tenta 

procurar o melhor registro de representação a ser utilizado para que os alunos 

possam compreender. Segundo Duval (2003, p.16) 
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Os tratamentos são transformações de representações no interior de 
um mesmo registro: por exemplo, efetuar um cálculo ficando 
estritamente no mesmo sistema de escrita ou de representação dos 
números; resolver uma equação ou um sistema de equações; 
completar uma figura segundo critérios de conexidade e de simetria.  

 

 

            Quando existe mudança de sistema de registro, mantendo as mesmas 

características do objeto matemático, ocorre à conversão. 

          As conversões são transformações em que se muda de sistema, mas se 

conserva a referência aos mesmos objetos. Pode acontecer que essas 

transformações possam levar ao não reconhecimento do mesmo objeto, em 

outro registro, criando assim o fenômeno de não-congruência.  

          Exemplo de conversão: passar da representação da língua natural para a 

representação gráfica; passar do registro fracionário de um número para o 

registro decimal, etc. 

 

As conversões são transformações de representações que consistem 
em mudar de registro conservando os mesmos objetos denotados: por 
exemplo, passar da escrita algébrica de uma equação à sua 
representação gráfica. (DUVAL, 2003, p.16) 

 

 

2.1.2 – Sobre representações gráficas 

 

          A teoria das representações semióticas de Duval configura-se com uma 

importante contribuição para um estudo que vise a compreensão e a análise de 

dados contidos em gráficos. Por meio de conversão de registros e de 

tratamentos no interior deles é possível organizar atividades que contribuam 

para que os alunos interpretem fenômenos representados por gráficos. 
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          Duval (1998b) classifica o estudo das curvas em três procedimentos 

distintos: 1) O procedimento por pontos: 2) O procedimento de extensão de um 

traçado efetuado; 3) O procedimento de interpretação global das propriedades 

figurais. 

          O procedimento 1) é o mais presente em livros didáticos: obtém –se as 

coordenadas dos pontos por meio de substituição em expressão algébrica ou 

com base em tabela de valores da função e são localizados num sistema 

cartesiano; em seguida a curva é obtida por meio da “junção” desses pontos. 

          O procedimento 2) é a extensão de um traçado formando uma imagem 

que representa um objeto descrito por uma expressão algébrica. 

          No procedimento 3), a curva representa o objeto descrito por uma 

expressão algébrica. Esse modo permite a identificação de modificações 

possíveis na imagem e na expressão algébrica. 

          Neste procedimento lança-se mão do que Duval chama de “variáveis 

visuais pertinentes”, procurando-se o significado dos coeficientes numéricos que 

figuram na representação algébrica do objeto matemático, e o papel que elas 

jogam na representação gráfica. 

          Como ilustração do procedimento de interpretação global foi descrito o 

exemplo da parábola representativa da função            , que pode ser 

obtida, depois de tratamentos no interior do registro algébrico, pelo 

deslocamento do gráfico de      , da seguinte forma: 

            

                

              

             

 

          As equações             e              representam a 

mesma parábola. O gráfico da segunda pode ser obtido por meio de duas 
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translações: uma horizontal à direita de duas unidades e uma translação vertical 

para baixo de 18 unidades. Logo o vértice da parábola será o ponto de 

coordenadas (2,-18). 

          O foco desta pesquisa é o estudo das representações gráficas. As 

atividades desenvolvidas, inspiradas no “Jornal do Aluno” das 7ª e 8ª séries do 

Ensino Fundamental da disciplina de Ciências Naturais, apresentam registros de 

representação gráfica e língua natural, que podem ser transformados através de 

conversão para o registro algébrico. 

          Segue um exemplo de conversão de registro da língua natural para 

representação por tabela, conversão desta para a representação algébrica e 

desta para a representação gráfica. 

Representação na língua natural: 

          Um tanque possui inicialmente 1 litro de água, uma torneira será aberta e 

despejará água nesse tanque numa vazão de 2 litros por minuto. Determinar a 

quantidade de litros de água no tanque durante 1minuto, 2 minutos e 3 minutos.  

Registro de tabela: 

 

Representação algébrica 

 

      
 
 

 

Tempo (x minutos) Volume de água (y litros) 

1 minuto 3 litros 

2 minutos 5 litros  

3 minutos 7 litros 
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Representação gráfica:    

 

 

           

2.2 – Níveis de compreensão de Curcio 

 

          Segundo os estudos de Curcio, existem três níveis de compreensão para 

a interpretação de uma representação gráfica.   

          Nível Elementar: refere-se à extração de dados de um gráfico para o 

levantamento de informações a fim de responder questões, cujas respostas 

estão explícitas no gráfico. 

          Nível Intermediário: consiste na exploração de outros dados 

apresentados no gráfico e de suas relações existentes; para isso se requer 

habilidade para comparar quantidades, uso de outros conceitos e habilidades 

matemáticas. 

          Nível Avançado: investigação dos dados que estão implícitos em gráfico; 

nesse nível é necessário que o sujeito faça previsões dos resultados desejados, 

ou seja, deve se apoiar em informações que não estão diretamente explícitas no 

gráfico. 



43 

 

          Na pesquisa de Vasconcelos foram trabalhados os três níveis de 

compreensão de gráficos preconizados por Curcio: 

          Nível 1 – Ler os dados. Requer que o aluno faça uma leitura literal do 

gráfico e que focalize as informações que já estejam explícitas no gráfico. 

          Nível 2 – Ler entre os dados. Requer que o aluno interprete os dados no 

gráfico e compare quantidades e o uso de outros conceitos matemáticos. 

          Nível 3 – Ler além dos dados. Requer que o aluno apresente uma 

capacidade de realizar previsões a respeito das informações que não estejam 

explícitas no gráfico. 

          Na elaboração das atividades e análise dos dados obtidos em nossa 

pesquisa, utilizamos a categorização estabelecida por Curcio aos níveis de 

compreensão de uma representação gráfica. 

          

2.3 – Referencial Metodológico 

 

          Segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 114), metodologia é a arte de dirigir 

o espírito na investigação da verdade; é uma teoria dos procedimentos de ensino 

da qual o estudo descritivo faz parte, que procura abrir caminhos para a 

investigação mais ampla de um contexto social, e possibilita o desenvolvimento 

de um nível de análise para identificar a ordenação e classificação das formas 

dos fenômenos a serem estudados, e suas relações de causa e efeito. 

          Nesta pesquisa faremos uma investigação com alunos do 2º ano do 

Ensino Médio para efetuar levantamentos, por meio de atividades, de seus 

desempenhos sobre leitura e interpretações gráficas. O desenvolvimento das 

atividades apoiado nos registros de representações semióticas Duval consiste 

em coordenar os tipos de registros de representação de um referido objeto 

matemático, com destaque para as representações da língua natural, algébrica e 

gráfica. 
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          Com essa preocupação foi analisado o “Jornal do Aluno” do projeto “São 

Paulo Faz Escola” destinado às 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental do bloco 

de Ciências da rede pública, apresentado pela Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo no ano de 2008. Nas atividades sugeridas pelo jornal foram 

utilizadas as representações gráficas para trabalhar conteúdos de Ciências. O 

alvo foi investigar quais habilidades e dificuldades os alunos têm para 

desenvolver as atividades. 

          Como já foi mencionado anteriormente, o projeto foi implantado no ano de 

2008 para todas as escolas da rede pública do Estado de São Paulo, 

abrangendo todos os alunos da 5ª série do Ensino Fundamental até a 3ª série do 

Ensino Médio no período de 18 de fevereiro a 30 de março de 2008. No início 

das aulas cada aluno recebeu o material de recuperação em forma de um jornal 

comum, e cada professor recebeu exemplares de uma revista chamada revista 

do professor, para auxiliá-lo no desenvolvimento das disciplinas, sendo que cada 

volume está destinado, respectivamente, para as seguintes disciplinas: um 

volume para Língua Portuguesa, um para Matemática, um para Geografia e 

Ciências, um para Inglês e História e um volume para Educação Física e Arte.  

          O Jornal destinado aos alunos do Ensino Fundamental inclui as 

disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, 

Educação Física e Língua Estrangeira Moderna, divididos em dois Jornais 

organizados por áreas de conhecimento sendo, um para 5ª e 6ª séries e o outro 

para 7ª e 8ª séries.  
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Quadro 2: Seqüência por áreas em que está organizado o Jornal do Aluno do Ensino 

Fundamental 
Fonte: SÃO PAULO (2008c, p.9) 

 
 

          O material também foi projetado para ser desenvolvido com o seguinte 

número de aulas por disciplinas, como segue no quadro abaixo: 

Quadro 3: Número de aulas por disciplina no Jornal do aluno do Ensino Fundamental 
Fonte: SÃO PAULO (2008c, p.7) 

           

Esta pesquisa procura explorar o papel das representações inseridas nesse 

material no bloco de Ciências, por apresentar muitas informações no registro 

     No Ensino Fundamental, cada jornal está editado com a seguinte   

sequência: 

 Caderno da área de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias 

(Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação 

Física); 

 Caderno da área Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, 

Geografia); 

 Caderno da área Ciência da Natureza e suas Tecnologias (Ciências); 

 Caderno de área de Matemática e suas Tecnologias (Matemática). 

 

  Ensino Fundamental 

  

Disciplinas Número de aulas previstas de seis semanas 

Língua Portuguesa 30 aulas 

Matemática 30 aulas 

História 12 aulas 

Geografia 12 aulas 

Ciências 12 aulas 

Arte 12 aulas 

Educação Física 12 aulas 

LEM (Inglês) 12 aulas 
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gráfico privilegiando a conversão deste para os registros numérico, algébrico e 

língua natural. 

         A opção por uma pesquisa qualitativa se deve ao interesse sobre o 

processo de resolução das atividades e não apenas nos resultados.  Segundo 

Oliveira (1998), uma pesquisa que utiliza uma abordagem qualitativa possui a 

facilidade de descrever determinada hipótese ou problema, analisar a interação 

de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 

experimentados por grupos sociais, apresentar contribuição ao processo de 

mudança, criação ou formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em 

maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos 

comportamentos ou atitudes dos indivíduos; se difere da quantitativa por não 

empregar dados estatísticos de seus problemas e tem a pretensão de enumerar 

ou mensurar unidades ou categorias análogas.  

 

2.3.1 – Procedimentos metodológicos 

 

          A fim de buscar resposta para a questão de pesquisa, foram elaboradas 

cinco atividades sendo que as quatro primeiras foram adaptações de questões 

do “Jornal do aluno” (bloco Ciências), e a quinta retrata uma situação diferente 

da trabalhada nas anteriores. 

          As quatro primeiras atividades foram elencadas e os resultados analisados 

sob o ponto de vista dos registros de representação semiótica de Duval e dos 

níveis de compreensão de representações gráficas e foram inspirados nas 

orientações para utilizar o jornal (que se encontram no próximo capítulo). 

          A quinta atividade objetivou investigar se os participantes mobilizariam os 

conhecimentos adquiridos com as atividades anteriores para responderem 

questões semelhantes àquelas, porém referentes a uma situação diversa. 

          Os sujeitos da pesquisa são alunos do segundo ano do Ensino Médio de 

uma escola pública estadual da grande São Paulo. Esses estudantes já haviam 
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trabalhado as atividades do caderno na disciplina de Ciências Naturais, na oitava 

série. 

          Foi selecionado um grupo de 12 alunos das 2ª séries A, B e C de Ensino 

Médio do período da tarde de uma escola pública estadual. O motivo que me 

levou a convidar esses alunos foi o fato de que os mesmos já tiveram 

experiências com o “Jornal do Aluno” no ano 2008, e também por mostrarem 

interesse pela Matemática. As questões foram resolvidas por seis duplas  

acompanhadas de três professores, em que eu fiz o papel de aplicador e os 

demais fizeram o papel de observadores. Os alunos foram orientados de que 

suas participações seriam importantes para a realização desta pesquisa, e por 

isso, o objetivo principal dessa tarefa foi despertar o interesse desses alunos a 

aprender a ler a e interpretar informações contidas no gráfico, e através disso 

compreender melhor suas dificuldades. 

          O desenvolvimento das atividades foi realizado em dois encontros nos 

dias 23 e 24 de março, no período da tarde, fora do horário das aulas, com 

duração de aproximadamente 90 minutos cada um. No primeiro encontro foram 

trabalhadas as atividades 1 e 2, e no segundo encontro, as atividades 3, 4 e 5. 

Para o desenvolvimento das mesmas, foi designado o espaço da biblioteca onde 

selecionamos 12 carteiras que foram organizadas em 06 duplas. Durante a 

aplicação, cada dupla recebeu duas cópias de cada atividade e após o término 

de cada uma foi solicitado para que as duplas entregassem apenas uma, sendo 

que a outra permanecia com as mesmas para que servisse de consulta na 

resolução das questões das atividades seguintes.   

          Durante a realização da 1ª atividade cada dupla trabalhou em separado, 

se concentrou na leitura do texto e apresentou respostas às questões, sem 

consulta aos professores. 

          Na realização da 2ª atividade a participação das duplas foi mais ativa, 

houve mais comunicação e não apresentaram dificuldades. Os alunos de cada 

dupla respeitaram suas opiniões e desenvolveram a atividade com domínio do 

tema apresentado. 
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          No 2º dia as duplas retornaram com entusiasmo, descontraídas e com 

maior confiança. O diálogo prevaleceu particularmente entre as duplas, e isso 

gerou maior concentração para resolverem as questões.  

 

Descrição da Escola 

 

As atividades foram trabalhadas em uma escola pública estadual, em que 

leciono há 4 anos, localizada na cidade de Franco da Rocha-SP. A escola foi 

fundada há 39 anos, sendo a mais antiga da cidade e muito bem conceituada, 

atendendo alunos dos bairros de classe média e baixa.         

          A instituição congrega 2.023 alunos, 121 professores, incluindo os 

efetivos, os OFAS1 e os eventuais2, 10 funcionários, 3 inspetores de alunos, 3 

serventes, 4 secretárias, 1 diretor, 2 vice-diretores e 2 coordenadores. 

          A escola funciona em 3 períodos: das 7 horas às 12:20 horas (período da 

manhã); das 13 horas às 17:30 (período da tarde) e das 19 horas às 22:55 horas 

(período noturno), sendo que: o período da manhã atende 6 turmas de 6ª série e 

9 turmas de 7ª série do Ensino Fundamental; o período da tarde atende 8 turmas 

de 8ª série do Ensino Fundamental, 6 turmas da 1ª série e 3 turmas do 2ª série 

do Ensino Médio; e o período noturno, atende 4 turmas da 2ª série, 6 da 3ª série 

do Ensino Médio, 2 turmas da 1ª série (EJA3), 2 turmas de 2ª série (EJA) e 1 

turma de 3ª série (EJA). 

          No capítulo seguinte é apresentado o instrumento de coleta de dados da 

parte empírica da pesquisa. 

  

 

                                                             
1
 OFA – Professores Ocupantes da Função Atividade. 

2
 Eventuais – Professores Substitutos. 

3
 EJA – Educação de Jovens e Adultos – é o segmento da rede escolar pública brasileira que 

recebe os jovens e adultos que não completaram os anos da Educação básica em idade 
apropriada e querem voltar a estudar. 
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CAPÍTULO III – COLETA DE DADOS 

 

                   A elaboração do instrumento de coleta de dados desta pesquisa 

fundamentou-se nas representações semióticas e nos níveis de compreensão de 

gráficos de Curcio. Teve como ponto de partida o material contido no bloco de 

Ciências do Caderno do Aluno. 

                    Embora o objetivo deste estudo seja investigar o desempenho de alunos 

sobre a interpretação e análise de informações contidas em gráficos, objetivo 

este diferente daquele visado na disciplina de Ciências, optei por iniciar este 

Capítulo com comentários sobre as orientações contidas no “Jornal do Aluno”, 

por julgar que elas revelam as razões das escolhas das atividades utilizadas 

nesta pesquisa. . 

                  Nessas orientações constam que as atividades foram selecionadas para 

que os alunos possam aprender, junto com professor, noções importantes na 

disciplina de Ciências, referentes ao crescimento populacional e aos fatores a 

eles relacionados (natalidade, imigração, e emigração), e a flutuação desses 

fatores diante da ocorrência de diferentes eventos, e são apresentados um 

conjunto de exercícios para os estudantes lerem, interpretarem e construírem 

textos, gráficos e esquemas, além de comparar e elaborar conclusões a respeito 

do crescimento de populações naturais. Essas atividades foram propostas para 

que o aluno seja capaz de ler, interpretar e analisar dados expressos em gráficos 

e esquemas, construí-los e produzir textos. 

 

Os conjuntos de habilidades selecionados serviram de base para a 
constituição da proposta das disciplinas de Matemática, Geografia, 
Ciências, Biologia, Química e Física, e foram voltados para o 
desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita, interpretação e 
produção em Matemática. (SÃO PAULO, 2008c, p.15) 

 

As atividades do “Jornal do Aluno” no bloco de Ciências foram denominadas 

fichas que serão comentadas a seguir. 
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3.1 – Orientações para utilizar o jornal 

           

          As orientações para o professor utilizar o Jornal foram retiradas da revista 

do professor (p. 32) que trata das disciplinas de Ciências e Geografia.  

          As atividades apresentam gráficos que descrevem a variação de 

populações naturais de certa espécie de animais que são os quatis, e esses 

gráficos indicam o crescimento, decrescimento, crescimento bruto e crescimento 

relativo relacionados a fatores como natalidade, mortalidade, imigração e 

emigração, e a flutuação desses fatores diante da ocorrência de diferentes 

eventos.  Os fatores que estão envolvidos no crescimento das populações e o 

modo como esses interagem são assuntos que são tratados por meio de seis 

atividades, das quais quatro são denominadas atividades de sala de aula (Ficha 

1, Ficha 2, Ficha 3 e Ficha 4), e duas denominadas  fichas de avaliação (Ficha 

de avaliação I e Ficha de avaliação II). 

           Reprodução das fichas a seguir: 

Ficha 1 – Crescimento da população de quatis que vivem na região A da 

floresta. 

Figura 8: Crescimento da população de quatis que vive na região A da floresta. 
Fonte: Jornal do Aluno São Paulo Faz Escola, fev/2008 - Ensino Fundamental 7ª série e 8ª série, 
p.32 



51 

 

          Ficha 2 – Crescimento da população de quatis que vive na região B da 
floresta. 
 

Figura 9: Crescimento da população de quatis que vive na região B da floresta 
Fonte: Jornal do aluno São Paulo Faz Escola, fev/2008 - Ensino Fundamental 7ª série e 8ª série, 

p.32 

 

 
          Ficha 3 – Variações de uma população e seu coeficiente de crescimento. 

Figura 10: Variações de uma população e seu coeficiente de crescimento 
Fonte: Jornal do aluno São Paulo Faz Escola, fev/2008 - Ensino Fundamental 7ª série e 8ª série, 

p.33 
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           A finalidade das Fichas 1, 2 e 3 é fazer com que os alunos aprendam a ler 

o gráfico por meio de uma leitura compartilhada com o professor e os demais 

estudantes. É aconselhável que o professor explique para os alunos que na linha 

horizontal estão registradas as gerações de quatis e na vertical está registrado o 

número de quatis em cada região. O gráfico das Fichas 1 e 2 representa o 

crescimento da população de quatis ao longo de um intervalo de tempo de oito 

anos, as coordenadas dos pontos são geração e número de quatis nessa 

geração; com o auxílio do  professor, os alunos poderão identificar esses pontos, 

como por exemplo: na 1ª geração, há 20 quatis, na 2ª geração, há 17 quatis e 

assim por diante. 

          Também é recomendado discutir com os alunos o fato de que o 

crescimento da população não foi estável e, isso quer dizer que nesse período 

de oito anos ocorreram flutuações de uma geração para outra: em alguns 

intervalos o número de quatis aumenta, ou diminui. Essas flutuações são 

decorrentes das alterações do ambiente físico e das interações da população de 

quatis com outras populações: gambás, onças, cobras, macacos. 

          Orienta-se comparar a diferença entre população de quatis da última 

geração e a da 1ª geração: se a diferença for positiva a população aumentou, se 

a diferença for negativa a população diminuiu, se a diferença for igual a zero a 

população se manteve estável. Com base nessas informações os alunos estarão 

prontos a receber a informação de que a diferença entre a população final e a 

população inicial de quatis, num certo intervalo de tempo, é chamada de taxa de 

crescimento populacional bruto, e pode ser indicada pela seguinte equação: 
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          Ficha 4 – Comparação do crescimento de duas populações de quatis que 

vivem nas regiões C e D da floresta. 

 

Figura 11: Comparação do crescimento de duas populações de quatis que vivem nas regiões C e D da 

floresta 

Fonte: Jornal do aluno São Paulo Faz Escola, fev/2008 - Ensino Fundamental 7ª série e 8ª série, 

p.33 

 

 

          A Ficha 4 tem a finalidade de apresentar a taxa de crescimento 

populacional relativo de duas populações de quatis que vivem em duas regiões 

distintas C e D da floresta. Antes disso, recomenda-se ao professor pedir aos 

alunos que calculem a taxa de crescimento bruto da população C e da 

população D e que as compare.  Os alunos poderão chegar à conclusão que a 

população que teve maior crescimento foi à população da região de D, como 

indicam os cálculos na Figura 12 a seguir: 



54 

 

Figura 12: Tabela de comparação dos crescimentos das populações de quatis das regiões C e D 
Fonte: Revista São Paulo Faz Escola, fev/2008 – Disciplinas, Geografia e Ciências – Ensino 
Fundamental 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries, p.40 
 

 
          Para introduzir a questão do crescimento relativo, foi sugerido ao professor 

construir outra tabela sem os dados que indicam o número inicial, o número final 

e o intervalo de tempo, da população de quatis das regiões C e D. Também é 

recomendado ao professor preencher a tabela junto com os alunos dialogando 

com eles, e fazendo levantamentos referentes ao crescimento dessas duas 

populações. 

 

Figura 13: Taxa de crescimento bruto das populações de quatis das regiões C e D 
Fonte: Revista São Paulo Faz Escola, fev/2008 – Disciplinas, Geografia e Ciências – Ensino 
Fundamental 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries, p.40 
 

          Analisando a tabela nota-se que a população da região C quadruplicou e a 

população da região D triplicou. Relacionando o número inicial de cada 

população, percebe-se que a população da região C cresceu em ritmo mais 

acelerado que a população da região D no mesmo intervalo de tempo (8 anos). 

Mesmo que a taxa de crescimento bruto da população D tenha sido maior, a 

população C cresceu mais. 
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          Assim, o professor deverá esclarecer aos alunos que a taxa de 

crescimento populacional relativo é indicada por meio da fórmula: 

 

 

 

                             
                                                 

                  
 

 

 

 

          Fazendo os cálculos chega-se a informação de que a população C 

cresceu 37,5% ao ano e a população D cresceu 25% ao ano.  

Figura 14: Taxa de crescimento relativo das populações de quatis das regiões C e D 
Fonte: Revista São Paulo Faz Escola, fev/2008 – Disciplinas, Geografia e Ciências – Ensino 
Fundamental 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries, p.40 
 

 
          Os fatores que estão envolvidos no crescimento das populações e o modo 

como esses fatores interagem são assuntos que foram tratados por meio de três 

atividades. 

          Após serem trabalhadas com os alunos as Fichas 1, 2, 3 e 4, foi 

recomendado aplicar as Fichas de Avaliação I e II: 
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Figura 15: Ficha de Avaliação I 
Fonte: Jornal do aluno São Paulo Faz Escola, fev/2008 - Ensino Fundamental 7ª série e 8ª série, 

p.34 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16: Ficha de Avaliação II 
Fonte: Jornal do aluno São Paulo Faz Escola, fev/2008 - Ensino Fundamental 7ª série e 8ª série, 
p.34 



57 

 

          O objetivo da Ficha de Avaliação I foi investigar quais dos gráficos A ou B, 

da questão 3, referem-se às respostas das questões 1 e 2.  

          A Ficha de Avaliação II teve como objetivo calcular a taxa de crescimento 

bruto da população de quatis de cada região (A, B e C), e verificar se essas 

taxas apresentam crescimento positivo, negativo ou se as populações se 

mantiveram estáveis. Logo após, calcular a taxa de crescimento populacional 

relativo das populações de quatis das mesmas regiões, comparar, e responder 

quais das três populações cresceu mais.  

 

3.2 – O instrumento de coleta de dados da pesquisa 

 

          O instrumento é constituído de cinco atividades. As quatro primeiras foram 

elaboradas a partir de adaptações das Fichas 1, 2 e 4 do Jornal do Aluno. 

           A atividade 1 consta de um texto e de questões referentes a ele. A 

atividade 2 consta de mesmo texto da atividade 1, do gráfico da variação do 

crescimento de uma população de quatis, e também de questões referentes à 

variação desse crescimento. A atividade 3 consiste em outro gráfico, 

representativo da variação do crescimento de uma outra população de quatis,  

acompanhado de questões sobre o crescimento bruto e o relativo da população. 

A atividade 4 apresenta dois gráficos da variação do crescimento de duas 

populações diferentes de quatis, com questões sobre a comparação de seus 

crescimentos. E a atividade 5 trata de um gráfico da variação do crescimento de 

outra situação, que indica a produção de milhares de toneladas de um 

determinado produto agrícola.  

          As atividades foram organizadas de tal forma que possam ser explorados: 

a interpretação de texto; a busca de informações no gráfico com o auxílio do 

texto; a necessidade da utilização das taxas de crescimento bruto e relativo, na 

comparação de dois eventos. Nessa busca de informações os alunos têm 

oportunidade de efetuarem conversões em diferentes registros de 
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representações bem como realizarem tratamentos a fim de estabelecerem 

relações entre as informações e fazerem algumas previsões. 

          Seguem as atividades. 

 

3.2.1 – Atividade 1 

 

        Constitui-se do texto que figura na Ficha 1 do “Jornal do Aluno”, seguido 

de oito questões. 

          Leia atentamente o texto abaixo e após isso responda o questionário 

referente ao texto. 

Fonte: Jornal do Aluno São Paulo Faz Escola, fev/2008 – Ensino Fundamental 7ª e 8ª séries, 

p.32. 

a) Qual é o alimento comum aos quatis e gambás? 

b) Qual é o alimento comum aos quatis e cobras? 

c) Você poderia apresentar alguma causa que justifique a diminuição da 

população de quatis dessa floresta? 

d) O que você acha que explicaria o aumento da população de quatis dessa 

floresta? 
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e) A diminuição da população de gambás pode favorecer o crescimento da 

população de quatis? Justifique a sua resposta. 

f) O que poderá acontecer com a população de quatis se houver diminuição 

do milho nesta floresta? Justifique a sua resposta. 

g) E o que aconteceria com a população de quatis se houvesse uma 

diminuição de cobras? 

h) Você poderia indicar outros fatores que justificam o aumento da 

população de quatis? 

 

          O objetivo da atividade é a exploração de um texto que inicia a discussão 

sobre a cadeia alimentar de alguns animais que vivem numa determinada região. 

Tal discussão visa à introdução do aluno num ambiente que trata de uma 

situação real, para a posterior interpretação gráfica representando determinadas 

situações. 

          As questões objetivam uma interpretação do texto crítica e detalhada. 

          Dentre os animais que compõem a cadeia alimentar explorada no texto, os 

quatis serão destacados para o estudo referente à variação de sua população. 

          As questões a e b têm como objetivo identificar, através da leitura do 

texto, qual é o alimento comum a quatis e gambás, e o comum a quatis e cobras. 

          Com as questões c e d pretende-se estimular o aluno a apresentar 

algumas justificativas para a ocorrência do aumento e da diminuição da 

população de quatis. 

          Com esse mesmo objetivo as questões seguintes (de e à h) oferecem 

situações de comparação de diversos animais com os quatis 

          O objetivo da questão e é justificar porque a população de quatis pode 

aumentar se a população de gambás diminuir. E averiguar se o aluno percebe 

que essa ocorrência se deve ao fato desses animais competirem pelo mesmo 

alimento aves e frutos. 
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          Na questão f o objetivo é verificar se o aluno percebe que apenas a 

diminuição do milho pode não implicar na diminuição da população de quatis, 

uma vez que esses não se alimentam só de milho, podendo existir outros tipos 

de alimentos no ambiente tais como aves, frutos e ovos, que podem favorecer o 

aumento da população. 

          A questão g tem a finalidade de verificar se o aluno percebe que, com a 

diminuição de cobras, a população de quatis pode aumentar, isso porque essas 

duas espécies de animais competem pelos mesmos alimentos que são as aves 

e os ovos.  

          O objetivo da questão h é observar se o aluno identifica outros fatores que 

podem favorecer o aumento da população de quatis, tais como a diminuição da 

população de outros animais ou até mesmo a falta de alimento para outros 

animais. 
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3.2.2 – Atividade 2 

          Os pontos de partida desta atividade são o gráfico e o texto da Ficha 1 do 

“Jornal do Aluno”.      

            O gráfico abaixo está relacionado com o texto apresentado. Você já 

conhece o texto, mesmo assim, leia de novo e a seguir responda as questões.  

  

Fonte: Jornal do Aluno São Paulo Faz Escola, fev/2008 – Ensino Fundamental 7ª e 8ª séries, 

p.32. 
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a) Observe o gráfico e diga o que você acha que representam os números 

que figuram na linha horizontal. 

b) As gerações de quatis estão todas representadas na linha horizontal? E 

no gráfico estão representadas? 

c) O que representam os números da linha vertical? Variam de quanto em 

quanto? 

d) Qual o número de quatis da 1ª geração? 

e) Qual o número de quatis da 40ª geração? 

f) Como você encontra no gráfico a representação da população da 3ª 

geração? E da 12ª geração? E da 20ª geração? E da 31ª geração? 

g)  Quantos quatis existem nas 10ª, 16ª, 30ª, 33ª, 35ª e 39ª gerações? 

h) Qual a diferença da quantidade de quatis da 1ª para a 40ª geração? 

i) Quantos anos transcorreram da 1ª geração até a 40ª geração? 

j) Houve crescimento da população? Se houve, foi de quantos indivíduos? 

(Observação: o número que você encontrou chama-se variação da população) 

k) Divida a variação da população pelo número de anos transcorridos. 

(Observação: O número que você encontrou é chamado de taxa de crescimento bruto 

da população) 

 

          O objetivo desta atividade é relacionar o texto da Atividade 1, com um 

gráfico que descreve o crescimento da população de quatis que vive na região A 

da floresta. Em relação ao gráfico, pretende-se discutir o significado dos valores 

indicados nos eixos horizontal e vertical, e a quantidade de quatis em cada 

geração, bem como as variações da população. 

          O objetivo da questão a é chamar a atenção do estudante para o 

significado dos números que figuram no eixo horizontal do gráfico.           

          Com a questão b pretende-se discutir o fato de que, apesar de apenas 

algumas gerações de quatis figurarem explicitamente no eixo horizontal, todas 

estão representadas no gráfico. 
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          A questão c tem por objetivo observar que os números do eixo vertical 

representam os números de quatis, e também perceber esses valores variam de 

5 em 5. 

          As questões d e e têm como objetivo verificar se o aluno identifica as 

gerações que estão indicadas no eixo horizontal e encontra quantos quatis há na 

1ª e na 40ª geração, ou seja, encontra um ponto no gráfico que relacione cada 

uma dessas gerações com cada quantidade de quatis. 

          Essas cinco primeiras questões se enquadram no nível elementar de 

compreensão para a interpretação de uma representação gráfica, segundo a 

categorização de Curcio (1987), pois segundo esse autor, nesse nível de 

interpretação extraem-se os dados de um gráfico para o levantamento de 

informações necessárias a fim de responder questões. 

          Com as questões f e g busca-se identificar as habilidades dos alunos para 

encontrar a quantidade de quatis de gerações especificadas, que não aparecem 

explicitamente no eixo horizontal. 

          Na questão h tem-se a pretensão de identificar a quantidade de quatis da 

1ª e da 40ª geração e calcular a diferença desses valores, tendo como 

conhecimento mobilizável a operação subtração.  

          Na questão i pretende-se observar se o aluno percebe que transcorreram 

oito anos da 1ª à 40ª gerações. 

          O objetivo da questão j é perceber que a diferença das quantidades de 

quatis da 1ª e da 40ª geração foi positiva, e com isso chegar à conclusão de que 

o crescimento da população de quatis foi positivo. A questão também visa 

introduzir a expressão “variação de população”. 

          O objetivo da questão k é calcular a taxa de crescimento bruto da 

população, ou seja, encontrar a quantidade de quatis que aumenta a cada ano. 

          As cinco questões seguintes (f a j), segundo a nomenclatura de Curcio, 

apresentam o nível intermediário de compreensão e interpretação de gráfico, 
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pois requerem habilidade para comparar quantidades e para realizar tratamentos 

matemáticos. 

          Já a última questão pode ser enquadrada no nível avançado, uma vez 

que o sujeito deve se apoiar em informações que não estão explícitas no gráfico. 
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3.2.3 – Atividade 3 

 

          Esta atividade referencia-se ao gráfico da Ficha 2 do “Jornal do Aluno”, 

que representa uma população de quatis com variação negativa. 

          O gráfico representa a variação de outra população de quatis, diferente 

daquela estudada nas atividades anteriores. 

         Com base nesse gráfico, responda as questões a seguir. 

 

Fonte: Jornal do Aluno São Paulo Faz Escola, fev/2008 – Ensino fundamental 7ª e 8ª séries, p. 

32. 

 

a) O que aconteceu com a população de quatis da 1ª geração para a 3ª 

geração? 
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b) O que aconteceu com a população de quatis da 13ª geração para a 17ª 

geração? 

c) Qual o número de quatis da 1ª geração? 

 

d) Qual o número de quatis da 40ª geração? 

 

e) O crescimento da população de quatis da 1ª geração para a 40ª foi positivo (a 

população aumentou), negativo (a população diminuiu) ou foi igual à zero (a 

população se manteve estável)? 

       

f) Calcule a variação e a taxa de crescimento bruto da população. 

       

g) Divida a taxa de crescimento bruto da população pela quantidade inicial de 

quatis. 

(Observação: O número que você encontrou é a taxa de crescimento relativo da 

população) 

 

 

          A Atividade 3 apresenta o gráfico do crescimento de uma população de quatis 

que vive em uma outra região da floresta. O objetivo de apresentar uma população 

diferente daquela estudada nas duas primeiras atividades é, de uma parte, retomar 

discussões realizadas anteriormente, explorar o conceito de taxa de crescimento 

bruto e introduzir a taxa de crescimento relativo da população. De outra parte, visa à 

apresentação da outra população de quatis para, posteriormente, estabelecer o 

estudo comparativo de duas populações, a partir de seus gráficos.  

          Especificamente, nesta atividade pretende-se buscar informações contidas no 

gráfico de variação de uma população de quatis: analisar se em alguns intervalos 

houve crescimento ou diminuição e identificar a quantidade de quatis de cada 

geração. Nessa nova situação procura-se explorar intervalos de gerações, cujos 

limites não aparecem explicitamente no eixo em das gerações. 

          O objetivo das questões a e b é analisar se os participantes identificam a 

variação da população estudada em intervalos cujos extremos não figuram 

explicitamente no eixo horizontal. Foram escolhidos dois intervalos, um em que 

ocorre crescimento da população e outro em que se dá decrescimento. 
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          Com as questões c e d deseja-se verificar se o aluno identifica a quantidade 

de quatis das gerações inicial e final, com vistas a calcular o crescimento bruto da 

população; além de observar se o fato de a última geração ser menos numerosa que 

a primeira, cause alguma estranheza. 

          Na questão e espera-se que o aluno perceba a necessidade de realizar a 

operação de subtração para responder como se comportou a variação da população 

de quatis da região. 

          As questões c e d se situam no  nível elementar, por solicitar que o aluno 

extraia dados diretamente no gráfico. E as questões a, b e e, se enquadram no nível 

intermediário, pelo motivo de requererem do aluno a capacidade de comparar 

quantidades.  

           Nas questões f e g pretende-se que o aluno calcule as taxas de variação de 

crescimento bruto e relativo; para isso ele deve recorrer aos conhecimentos 

mobilizados na atividade anterior. Estas questões se classificam nos níveis 

intermediário e avançado, porque requerem do aluno condições para relacionar 

quantidades e utilizar seus conhecimentos matemáticos e, ao mesmo tempo, buscar 

informações para previsões de repostas que não estão explícitas no gráfico. 
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3.2.4 – Atividade 4 

 

          Para evidenciar que a taxa de crescimento bruto não é o melhor índice para o 

estudo comparativo de dois eventos, sendo necessário considerar-se a taxa de 

crescimento relativo, foi utilizado o gráfico da Ficha 4 do “Jornal do Aluno”. 

           O gráfico representa a variação do crescimento de duas populações de 

quatis, uma da região C e a outra da região D. Responda as questões relacionadas 

a essas duas populações. 

Fonte: Jornal do aluno São Paulo Faz Escola, fev/2008 – Ensino Fundamental 7ª e 8ª séries, p.33. 

 

a) Observe o gráfico da população da região C, e responda se ela aumentou 

ou diminuiu. 
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b) Faça o mesmo com o gráfico da população da região D. 

 

c) Calcule a taxa de crescimento populacional bruto da população de 

quatis da região C. 

 

d) Faça o mesmo com a população D. 

 

e) Calcule a taxa de crescimento populacional relativo da população de 

quatis da região C. 

 

f) Faça o mesmo com a população D. 

 

g) Qual dessas populações teve maior crescimento populacional bruto? 

 

h) Qual dessas populações teve maior crescimento populacional relativo? 

 

Observe o gráfico da variação da população da região C. 

i) Qual foi a variação dessa população? 

j) Qual a relação que existe entre essa variação e o número de quatis da 1ª 

geração? 

 

Observe o gráfico da variação da população da região D. 

k) Qual foi a variação dessa população? 

l) Qual a relação que existe entre essa variação e o número de quatis da 1ª 

geração? 

m) Em sua opinião, qual das duas populações obteve maior crescimento? 

 

 

 

          O objetivo dessa atividade é analisar dois gráficos de variação de duas 

populações de quatis que vivem nas regiões C e D, respectivamente, e também 

discutir assuntos trabalhados nas atividades anteriores, para se realizar o cálculo 

das taxas de crescimento bruto e relativo das duas populações, e comparar suas 

variações. 
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          Nas questões a e b espera-se que o aluno verifique as variações de 

crescimento das duas populações de quatis, constando houve aumento ou 

diminuição. Para responder essas questões é exigido o nível intermediário de 

compreensão de representação gráfica, porque requer do aluno a habilidade de 

comparar quantidades. 

          Com as questões c e d pretende-se que os alunos calculem as taxas de 

crescimento bruto de cada população de quatis, e também perceba que esse valor é 

a quantidade de quatis que variou anualmente. 

          No objetivo das questões e e f  esperamos que o aluno possa calcular as 

taxas de crescimento relativo de cada população de quatis, e também perceba que 

esse valor, além de depender de cada população, depende também da quantidade 

de elementos da primeira geração. Assim espera-se que o aluno perceba que a taxa 

de crescimento bruto não é determinante na interpretação da variação populacional, 

mas que esta depende fortemente da geração inicial.  

          As questões c, d, e e f se enquadram no nível intermediário e avançado, 

porque elas requerem do aluno a habilidade de comparar quantidades, usar os 

conhecimentos matemáticos e também buscar informações nas questões nas quais 

as repostas estão implícitas no gráfico. 

          Com as questões de g a m pretende-se que o aluno verifique qual das duas 

populações teve maior crescimento, e também se percebe que para isso deve levar 

em conta a taxa de crescimento relativo, concluindo que a população C teve um 

crescimento maior, embora uma primeira impressão visual possa levar a imaginar 

que o maior crescimento foi da população D. Estas questões estão associadas ao 

nível avançado, pois o sujeito precisa se apoiar em informações que não estão 

contidas no gráfico para fazer as previsões dos resultados desejados. 
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3.2.5 – Atividade 5 

 

          Para elaborar uma atividade com a qual se pudesse avaliar se as questões 

até então trabalhadas pudessem ter suas soluções identificadas em outros 

contextos, inicialmente pensamos em partir de algum gráfico contido nas Fichas de 

Avaliação I e II do caderno do aluno. Julgamos que os da Avaliação II eram 

inadequados por apresentar o tempo transcorrido igual a um e também por 

representarem populações de quatis. Encontramos em livro didático aquele que 

consideramos adequado. 

          O gráfico apresenta, em milhares de toneladas, a produção no estado de São 

Paulo de um determinado produto agrícola entre os anos 1990 e 1998. 

Fonte: Paiva, 2006.p, 170. 

 

a) O que representa os números que estão no eixo vertical? E no eixo 

horizontal? 
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b) Quantas toneladas do produto foram produzidas em 1990? 

c) Quantas toneladas do produto foram produzidas em 1991? 

d) Quantas toneladas do produto foram produzidas em 1994? 

e) Quantas toneladas foram produzidas em 1998? 

f) Entre os anos 1992 e 1993, a produção aumentou, diminuiu ou se manteve 

estável? De quanto? 

g) E entre os anos de 1993 a 1994? 

h) E entre os anos de 1997 a 1998? 

i) Calcule a taxa de crescimento bruto e a taxa de crescimento relativo da 

produção no intervalo entre os anos 1990 a 1995. 

A produção aumentou ou diminuiu? 

j) Calcule a taxas de crescimento bruto e a taxa de crescimento relativo da 

produção de 1997 a 1998. 

A produção aumentou ou diminuiu? 

k) Calcule as mesmas taxas para o intervalo de 1990 a 1998. 

A produção aumentou ou diminuiu? 

l) Você utilizou algum conhecimento obtido no estudo da variação das 

populações de quatis? Quais? 

 

          A Atividade 5 consiste em um gráfico que representa a variação da produção 

de um produto agrícola entre os anos 1990 e 1998. O objetivo é trabalhar as 

informações contidas no gráfico, sendo que estas se referem a uma situação 

diferente daquelas trabalhadas anteriormente. As questões desta atividade visam 

verificar se os alunos resgatam os conhecimentos que manipularam nas atividades 

anteriores, para calcular as taxas de crescimento bruto e relativo. 

          As questões a, b, c, d e e se enquadram no nível elementar de Curcio, que 

consiste em buscar informações explícitas no gráfico, sendo que a questão a propõe 

ao aluno identificar os números que estão nos eixos vertical e horizontal, e nas 

demais,  encontrar as quantidades do produto produzidas em determinados anos. 

          As questões f, g e h, estão relacionadas com o nível intermediário, em que é 

necessário relacionar os dados existentes no gráfico para comparar quantidades que 

são enfatizadas na investigação da variação dessa produção. 
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          As questões i, j, k e l se referem ao cálculo da taxa de crescimento bruto e a 

taxa de crescimento relativo em diferentes períodos. É esperado que o aluno calcule 

essas taxas com base nos conhecimentos adquiridos nas atividades anteriores, 

atuando no nível intermediário, em que se recorre a outros conceitos e habilidades 

matemática, e também no nível avançado, em que se apóia em informações que 

não estão explícitas  no gráfico. 
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CAPÍTULO IV – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

          Os sujeitos desta pesquisa, doze alunos do segundo ano do Ensino Médio, 

apresentaram-se espontaneamente para resolverem as cinco atividades, fora do 

horário escolar, em dois encontros: no primeiro foram desenvolvidas as duas 

primeiras atividades, e na segunda as três últimas. 

          Durante a realização da primeira atividade, os alunos se interagiram e se 

concentraram na leitura do texto, e responderam as questões sem apresentarem 

dificuldades. 

          Na realização da 2ª atividade a participação das duplas foi mais ativa, houve 

mais comunicação, e também aparentemente não apresentaram dificuldades. 

          No entanto, na análise dos protocolos, foram identificados certos resultados 

equivocados, além de erros que não eram esperados, em relação a operações 

aritméticas elementares.  A identificação dos enganos indicou revelou a 

possibilidade de comprometimento do trabalho futuro, juntando-se o fato de  que as 

duplas poderiam  consultar os trabalhos produzidos em atividades seguintes. Dessa 

forma houve a decisão de convocar os participantes para um encontro em que, a 

partir de que haviam produzido nas atividades um e dois, fosse estabelecida uma 

discussão coletiva dos resultados. A participação de todos foi bastante produtiva e o 

debate contribuiu, a meu ver, para que os estudantes saíssem muito confiantes, 

sendo que alguns verbalizaram que os erros cometidos poderiam ser facilmente 

contornados. 

          No encontro seguinte as duplas retornaram com entusiasmo, descontraídas e 

com maior confiança. Apresentaram maior expressão de liberdade, e a comunicação 

das duplas foi mais espontânea em relação ao primeiro encontro. No decorrer da 

resolução das atividades o comportamento dos alunos foi de dedicação, e o foco 

que de desenvolverem as atividades gerou um clima descontraído que favoreceu o 

domínio do assunto abordado em cada questão. 

           Na análise dos resultados, as duplas serão indicadas pelas letras A, B, C, D, 

E e F. As análises do desempenho de cada dupla são referenciadas pelos níveis de 
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compreensão gráfica de Curcio e também com os registros de representação 

semiótica de Duval. 

 

 

4.1 – Análise da Atividade 1 

 

          Nesta atividade os alunos foram solicitados a responder questões relativas à 

interpretação de um texto referente a uma população de quatis, incluída na cadeia 

alimentar em uma determinada região de uma floresta. O objetivo é a interpretação 

do texto para, posteriormente, relacionar essas informações com representações 

gráficas. 

          As questões foram elencadas de a a h. A questão a referia-se aos alimentos 

comuns dos quatis e gambás, que são aves e frutos. 

          Duas duplas responderam corretamente essa questão. Uma dupla, além de 

aves e frutos, acrescentou ovos, que são consumidos pelos quatis, mas não pelos 

gambás. Outra dupla situou que apenas os frutos são os alimentos comuns dos dois 

tipos de animais. 

          As outras duas duplas reproduziram o texto no que se refere aos alimentos 

específicos dos quatis e dos gambás. 

          Das seis duplas que participaram desse experimento, duas relacionaram 

corretamente os alimentos de quatis e gambás. Outras mostraram a preocupação de 

estabelecer os alimentos comuns dos dois animais. Já os protocolos das outras 

duas duplas revelam que os estudantes se preocuparam em destacar, no texto, os 

trechos em que figuravam palavras chaves indicadas na pergunta. 

          A questão b também visava ao estabelecimento de relação entre os alimentos 

dos quatis e, agora, das cobras. 

          As duplas A e B, que responderam corretamente a questão a, também 

acertaram a questão b. A dupla C, que tinha incluído um alimento a mais na questão 
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a, respondeu corretamente a questão b. A dupla E, que na questão a encontrara 

apenas um alimento comum aos quatis e gambás, aqui também registrou um único 

alimento comum aos quatis e cobras. A dupla B havia elencado os alimentos dos 

quatis e dos gambás, sem destacar os que eram comuns; porém respondeu 

corretamente os alimentos comuns aos quatis e cobras. A dupla F continuou, na 

questão b, destacando trechos do texto apresentado. 

          Nas questões seguintes, já se solicitava dos alunos algum tipo de tomada de 

posição frente ao texto para apresentar conjecturas ou justificativas referentes à 

variação da população de quatis. 

          Na questão c era solicitado que os estudantes apresentassem alguma causa 

para a diminuição da população de quatis. 

          Nas respostas da questão c, a dupla A indicou que as cobras e gambás 

competem pelo mesmo alimento dos quatis, e também que quatis e gambás servem 

de alimento para as onças, o que favorece a diminuição da população de quatis. A 

dupla B respondeu que pelo fato de os quatis serem presas das onças, e que 

também competem com outros animais por alguns alimentos, isto favorece a 

redução de quatis. A dupla C indicou que a diminuição de quatis é devido à 

competição do alimento com os gambás, e que estes também servem de alimento 

para as onças. A dupla D respondeu que a diminuição de quatis provém da 

diminuição das aves, e também pelo aumento das onças que se alimentam de 

quatis. A dupla E respondeu que a causa dessa diminuição pode ser atribuída pela 

competição de alimentos com outros animais e também pelo seguimento da cadeia 

alimentar: onça se alimenta de quatis. A dupla F, que a diminuição da população é 

provavelmente pela disputa do alimento na mesma região em que vivem os gambás 

sem nenhuma referência às onças. 

          De uma forma geral todas as duplas apresentaram respostas adequadas ao 

que foi questionado.. 

          A questão d é bastante parecida com a anterior referindo-se agora ao 

aumento de população de quatis. 

           A dupla A explicou que a população de quatis poderá aumentar se as onças 

se alimentarem de outros animais (macacos, capivaras, porcos-do-mato e gambás) 
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e perdessem a preferências pelos quatis, e com isso a competição pelos mesmos 

alimentos se tornaria menos acirrada. A dupla B respondeu que o crescimento da 

população é devido à diminuição de predadores que são onças e cobras e a dupla C 

expressou que o aumento se deve pela diminuição de gambás, cobras e onças. A 

dupla D indicou como causa o aumento de comida e a diminuição de onças. A dupla 

E apresentou como causa o aumento de frutos e a diminuição de predadores, e a 

dupla F, diminuição de gambás e onças e o aumento de alimento.  

          Quatro duplas responderam que a população de quatis pode aumentar com a 

diminuição de predadores e aumento de alimentos, e as outras duas se referiam 

apenas à diminuição de predadores. 

          Continuando na perspectiva de um refinamento na interpretação do texto, as 

três questões seguintes procuram investigar as relações que os alunos estabeleciam 

entre a variação da população de quatis e a variação de outras populações e de 

alimentos. 

          A questão e busca verificar como os participantes relacionam as populações 

de gambás e de quatis. 

          Todas as duplas responderam que o aumento da população de quatis pode 

ser favorecido pela diminuição de gambás por ambos competirem pelos mesmos 

alimentos, que são aves e frutas. Somente a dupla D respondeu que a população de 

quatis pode diminuir porque com a diminuição de gambás, as onças irão caçar mais 

quatis. 

          A questão f propõe o relacionamento entre a população de quatis e diminuição 

de milho no habitat dos primeiros. 

          As duplas B, C, D e E responderam que a população de quatis não decresce 

com a diminuição do milho, isso porque este não é o único alimento deles, existem 

outros, como aves, ovos e frutos. A dupla A respondeu que população irá diminuir 

por falta desse alimento, e a dupla F afirmou que haverá competição com outros 

animais que se alimentam de vermes e frutos. 

          Quatro duplas essencialmente responderam que a diminuição do milho não 

influencia na estabilidade da população de quatis, visto que existem outros alimentos 
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que podem suprir a diminuição daquele. Já uma dupla expressou que a diminuição 

de milho implica na alimentação dos quatis. Parece que para essa dupla o milho é o 

alimento principal dos quatis. A outra dupla expressou a possibilidade de 

acirramento de competição com outros animais que se alimentam de vermes e 

frutos, sem explicitar o que aconteceria com a variação da população de quatis. 

          A questão g propõe discutir o relacionamento entre a variação da população 

de quatis e a diminuição da população de cobras. 

          As duplas A e B concluíram que a população aumentaria porque as cobras 

competem pelo mesmo alimento que os quatis, e também porque ocorreria menos 

disputa por aves e ovos. A dupla F também achou que a população aumentaria 

porque não haveria muitas cobras na condição de predadores dos quatis, mas a 

dupla não percebeu que os quatis não servem de alimentos para as cobras. A dupla 

C respondeu que a população iria sobreviver de aves, ovos e frutos; a dupla E acha 

que continuaria estável porque o único alimento que esses animais têm em comum 

são os ovos; a dupla D respondeu simplesmente que haveria mais comida para os 

quatis. 

          Três duplas expressaram sua opinião sobre o aumento da população de 

quatis. Uma dupla opinou que a população de quatis permaneceu estável, e as 

outras duas indicaram que a diminuição de cobras não afetaria a população de 

quatis. 

          A última questão visa oferecer ao aluno um espaço para que ele possa 

expressar sua opinião destacando aspectos do texto que não foram contemplados 

com as perguntas anteriores, mas que podem contribuir para o aumento da 

população de quatis. 

          Os protocolos dos participantes mostram coerência com as respostas dadas 

anteriormente. Todos retomam à questão de aumento de alimentos e diminuição de 

predadores como fatores que implicam no aumento da população de quatis.      

Ressaltamos que a dupla A explicitou tal coerência, afirmando que essa resposta já 

está descrita na questão d. 

          Pelas respostas dos participantes pode-se observar que todos eles buscaram 

responder as questões lendo e relendo o texto para estabelecer as comparações 
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solicitadas. Até mesmo a dupla que, na primeira questão reproduziu trecho do texto, 

posteriormente estabeleceu as relações solicitadas. 

 

4.2 – Análise da Atividade 2 

 

          Na atividade 2 os alunos foram solicitados a relacionar o texto da Atividade 1 

com dados fornecidos por um gráfico, para interpretar o significado dos números que 

estão nos eixos horizontal e vertical e discutirem as questões referentes à variação 

da população de quatis. 

          A questão a referia-se à interpretação dos números dos eixos horizontal e  

vertical. 

          As duplas A, B, C, D e E responderam corretamente que no eixo horizontal 

estão representadas as gerações, e no vertical estão representados os números de 

quatis. A dupla F errou esta questão, respondendo que no eixo horizontal estão 

representados os números de quatis e no vertical o tempo. Provavelmente estes 

estudantes deixaram-se influenciar pelo fato de haver uma informação abaixo do 

gráfico referindo que as 40 gerações ocorreram num tempo de 8 anos. Além disso, 

essa dupla trocou o significado das palavras horizontal e vertical.  

           A questão b visava verificar se os estudantes observavam que nem todas as 

gerações estão explícitas no eixo horizontal, mas que por meio do gráfico pode-se 

perceber que todas essas gerações estão representadas. 

          A dupla A respondeu que nem todas as gerações estão representadas no eixo 

horizontal porque “elas estão pulando de 5 em 5 gerações”. Esta resposta indica  

que os estudantes perceberam que todas as gerações estão representadas no 

gráfico, embora nos números do eixo horizontal elas figurem de 5 em 5. A dupla B 

respondeu que sim e que as gerações estão representadas de 5 em 5. A dupla C 

também expressou que as gerações figuram no eixo horizontal, e no gráfico estão 

representadas as gerações e o número de quatis. A dupla E respondeu que todas as 

gerações estão representadas no eixo horizontal e, que no gráfico, de 1 a 40, em 
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intervalos de 5 em 5. A dupla D respondeu que não, e só estão representados os 8 

anos transcorridos. Esses alunos talvez não tenham percebido que o total de 

gerações ocorreu exatamente no período de oito anos. A dupla F respondeu que 

sim, e que no gráfico estão representados o aumento e a diminuição de quatis em 8 

anos. 

          Duas duplas responderam que todas as gerações estão representadas no 

eixo horizontal, mas que estão implícitas as gerações que figuram de 5 em 5, sendo 

que uma delas respondeu que no gráfico estão representadas por linhas que ligam 

cada 5 gerações. Duas só responderam 8 anos transcorridos; outra que as gerações 

e o número de quatis já estavam no gráfico. E uma respondeu que no gráfico as 

gerações estão representadas de 1 até 40. 

          Na questão c era solicitado o significado dos números da linha vertical, e 

como eles estão organizados. 

          Com exceção da dupla B que respondeu em 5 em 5 meses, todas as demais 

duplas responderam corretamente. 

          A proposta das questões d e e era encontrar a quantidade de quatis da 1ª e 

da 40ª gerações, por meio da busca dos pontos que relacionassem as gerações com 

as quantidades de quatis, e todas as duplas responderam que eram 20 e 60 quatis, 

respectivamente. 

          As respostas dessas três questões anteriores dependiam apenas da 

observação direta no gráfico, e elas foram dadas com segurança e imediatamente. 

          Essas cinco primeiras questões enquadram-se no nível de compreensão 

elementar segundo a categorização de Curcio. Segundo o autor esse nível se refere 

à extração dos dados de um gráfico para o levantamento de informações a fim de 

responder a questão cuja resposta já está no gráfico. 

          As respostas dadas pelos alunos indicam que dominam esse nível de 

compreensão da representação gráfica. 

          As questões f e g visavam encontrar a quantidade de quatis para cada 

geração especificada, sendo que na f os alunos são solicitados a indicar como se 

processa essa procura, e na g qual é o resultado dela. 
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          Em relação à questão f, a dupla A explicou que para encontrar no gráfico a 

representação da população, basta seguir uma linha que tem um ponto em cada 

uma dessas gerações. Provavelmente estes estudantes estão se referindo à linha do 

eixo vertical que une o número da geração com a quantidade de quatis. A dupla B 

expressou que é por meio dos espaços existentes entre uma geração e outra 

destacada. Mas antes de responder como se encontra no gráfico as representações 

das 3ª, 12ª, 20ª e 31ª gerações, registrou o número de quatis referentes a cada uma 

delas. Depois, utilizando os recursos da língua natural, escreveu uma 

“generalização” expressando que as representações dessas populações são 

encontradas por meio dos espaços existentes entre uma geração e outra. Essa 

explicação não descreve com clareza o procedimento utilizado, uma vez que 

anteriormente esta dupla expressou corretamente o número de quatis da cada 

geração solicitada.  

          A dupla C, respondeu que é analisando o gráfico na linha horizontal e na linha 

vertical. A dupla D somente expressou que á observando o gráfico; a E registrou 

laconicamente pelos pontos; e a F, respondeu que é contando de 1 em 1 na linha 

horizontal até achar a geração pedida. Além disso, a dupla exibiu os números de 

quatis correspondentes a cada geração pedida.  

          Nesta questão as duplas B e F realizaram a conversão do registro gráfico para 

o registro numérico e as demais duplas responderam somente por meio do registro 

da língua natural. 

          Nas repostas da questão g, as duplas A e D acertaram, indicando que os 

números de quatis 20, 19, 14, 20, 37 e 55 correspondentes às 10ª, 16ª, 30ª, 33ª, 35ª 

e 39ª gerações, respectivamente. A dupla B cometeu um pequeno erro na reposta 

da quantidade de quatis da 16ª geração opinando pela quantidade 20 ao invés de 

19; e a dupla C indicou 30 quatis ao invés de 20 na 33ª geração. A dupla E também 

indicou quantidades de quatis referentes às gerações 10ª, 16ª e 30ª, com 

divergência de apenas um quati em cada geração; e a dupla F também deu uma 

resposta divergente de apenas um quati para a 16ª geração; no entanto sua 

resposta para a 35ª geração foi bastante diferente da correta: respondeu 20 ao invés 

de 37 quatis.  
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          Todas as duplas buscaram as repostas por meio de informações contidas no 

gráfico,  e assim realizaram a conversão do registro gráfico para o registro numérico. 

          Quatro duplas acertaram parcialmente a questão g, e as duplas A e D 

acertaram completamente. Alguns enganos foram cometidos sem impedir a 

resolução da atividade, visto que os estudantes buscaram as repostas no gráfico de 

uma forma rápida e imediata, e por isso as repostas apresentadas são bem similares 

às respostas corretas. 

          As duas últimas questões analisadas exigem que estudantes busquem 

respostas que se enquadram no nível de compreensão elementar de Curcio, pois as 

questões referem-se à extração dos dados para o levantamento de informações na 

qual as respostas já estão explícitas no gráfico. 

          Na busca das repostas para as questões f e g, os estudantes necessitavam 

realizar uma conversão do registro da língua natural para o gráfico, e neste realizar 

tratamento, e finalmente efetuar uma conversão deste para o registro numérico.  

          Na questão h, em que era solicitado o cálculo da diferença da quantidade de 

quatis da 40ª geração e da 1ª geração, os alunos necessitavam manipular a 

operação subtração para respondê-la. Todas as duplas acertaram essa questão e 

encontraram como resultado 40 quatis, que é a diferença da quantidade de quatis da 

40ª e da 1ª gerações. Os estudantes não explicitaram o algoritmo da subtração 

dando a resposta diretamente, fazendo a conversão do registro gráfico para o 

registro numérico.  

          Com a questão i pretendia-se verificar se os alunos identificavam no gráfico o 

número de anos transcorridos da 1ª à 40ª geração. Cinco duplas responderam 

corretamente que transcorreram 8 anos. Somente a dupla E errou, por ter 

apresentado a multiplicação do resultado da questão h, que é de 40 quatis, pelo 

número de anos transcorridos que é 8 anos, obtendo como resultado de 320 anos.  

A conversão do registro gráfico para o registro numérico foi realizado 

adequadamente pelos alunos. 
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          Com a questão j visava-se introduzir o conceito de variação populacional. 

Para isto foi solicitado que os alunos decidissem se houve crescimento da 

população, e em caso afirmativo de quantos indivíduos fora o crescimento. 

          À exceção da dupla F, todos os alunos afirmaram corretamente que houve 

crescimento de 40 quatis. Nenhuma delas registrou qualquer tipo de cálculos, o que 

sugere que tenham observado que, no gráfico a primeira geração é composta de 20 

quatis e a última de 60. 

           A dupla F respondeu que o crescimento da população foi de 60 indivíduos. 

Pode ser que estes estudantes consideraram como resposta somente a quantidade 

de quatis da 40ª geração, e não a diferença entre essa quantidade e a da 1ª 

geração.  

          Estas últimas três questões se enquadram no nível intermediário de Curcio, 

porque além de requererem a exploração de relações existentes no gráfico, exigem 

a comparação de quantidades e o uso de habilidades matemáticas para obter as 

informações necessárias para responder o que foi questionado. 

          A questão k solicitava que os participantes calculassem a taxa de crescimento 

bruto da população de quatis, que é a quantidade de indivíduos que aumenta em 

cada ano. Esse resultado é obtido dividindo-se a variação populacional encontrada 

na questão anterior, pelo número de anos considerado.  

          As duplas B, C e D responderam corretamente, sendo que a dupla B 

apresentou a divisão de 40 por 8 que resultou 5, e as outras duas duplas apenas 

expressaram o resultado 5. A dupla A indicou a divisão, mas com resultado 64, 

como se vê no protocolo apresentado por essa dupla. 
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Figura 17: Protocolo da dupla A (referente à questão k da atividade 2) 

 

          Esse algoritmo é de difícil interpretação, porém pode indicar que a preocupação 

destes estudantes foi de apresentar um resultado numérico. 

          Já a dupla F “montou” a divisão de 60 por 8, e nessa operação apresentou 

como resultado 8, que também não é correto. Talvez tenha considerado o valor 60 

como número da variação de quatis, que havia respondido na questão j. Além disso, 

estes alunos apresentaram erro no cálculo da divisão. 

          Abaixo apresentamos o protocolo dessa dupla. 

Figura 18: Protocolo da dupla F (referente à questão k da atividade 2) 

 

           A dupla E, errou totalmente a questão dando como resultado 0,19 e também 

não foi apresentado nenhum algoritmo de divisão.  

          Das duplas que acertaram essa última questão, somente a dupla B 

apresentou corretamente a operação da divisão, explicitando um tratamento no 

registro numérico. As duplas C e D possivelmente realizaram cálculo mental e 
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expressaram o resultado diretamente. Das duplas que erraram somente as duplas A 

e F mostraram o algoritmo da divisão também apresentando um tratamento no 

registro numérico. 

          Todos os participantes se preocuparam em responder as questões, e por meio 

de seus erros, podemos perceber que os alunos têm algumas dificuldades em 

buscar informações no gráfico e também operar a divisão.  

          Nesta atividade os alunos mobilizaram conhecimentos para extrair dados do 

gráfico para o levantamento de informações e também exploraram os dados 

apresentados tratando relações existentes entre eles. Isto significa que as questões 

propostas estimularam ações que correspondem aos níveis, elementar e 

intermediário, de compreensão de um gráfico. 

  

4.3 – Análise da Atividade 3 

 

          A atividade 3 consistia em um gráfico representativo de uma outra população 

de quatis, com a finalidade de explorar as discussões realizadas anteriormente 

referentes à taxa de crescimento bruto e introduzir o conceito de taxa de 

crescimento relativo da população. Por esse gráfico, percebe-se que esta 

população, diferentemente da primeira, apresenta uma variação negativa. 

          As questões de a e b, consistiam em analisar intervalos das gerações e 

verificar, se nesses intervalos, houve aumento ou diminuição da população de 

quatis. 

          Todas as duplas acertaram estas questões, respondendo que no intervalo das 

gerações considerado na questão a, a população aumentou, e no intervalo da 

questão b a população diminuiu. A dupla A foi a que mais especificou as respostas 

indicando os intervalos nos quais ocorrem o aumento e a diminuição do número de 

quatis, que são de 15 para 25 e de 35 para 18 quatis, respectivamente. As demais 

duplas somente responderam que aumentou e diminuiu. As duplas buscaram nestas 

duas questões as informações para obterem as repostas caracterizando com isto o 
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nível intermediário de compreensão de gráfico, realizando comparações de 

quantidades presentes no gráfico. 

          Nessas duas questões, talvez os alunos tenham percebido que a variação da 

população de quatis pode ser interpretada por meio da declividade dos segmentos 

de reta correspondentes aos intervalos apresentados no gráfico, levando à 

conclusão de que a população aumentou ou diminuiu. 

          As questões c e d tinham como finalidade verificar se os alunos identificavam 

a quantidade de quatis das gerações inicial e final, respectivamente, a fim de obter 

dados para o cálculo do crescimento bruto e posteriormente, do relativo.  

         Estas duas questões foram corretamente respondidas por todas as duplas, que 

conseguiram identificar o número de quatis das gerações inicial e final que eram, 

respectivamente, 15 e 10 quatis, o que se enquadra no nível elementar de 

compreensão da representação gráfica.  

          Essas duas últimas questões, os estudantes responderam com rapidez e 

eficiência, e não demonstraram dificuldades em suas repostas. 

          Na questão e esperava-se que os estudantes realizassem a operação de 

subtração para compararem a variação do crescimento da população de quatis. 

          Todos os alunos acertaram esta questão, e perceberam que a população 

diminuiu, ou seja, a variação foi negativa. A dupla A respondeu que o crescimento 

foi negativo e complementou a reposta indicando que a população começou com 15 

e terminou com 10. As duplas B, C e F disseram que o crescimento foi negativo e 

que a população diminuiu; duplas D e E, responderam somente que a variação foi 

negativa. 

          Para a reposta a essa questão, percebemos que os participantes, inicialmente 

observando o gráfico, efetuaram comparação entre a 1ª e a 40ª geração, e 

apresentaram a conclusão no registro de língua natural. Para isto mobilizaram o 

nível elementar de compreensão do gráfico. 

          As propostas das questões f e g eram calcular as taxas de crescimento bruto 

e relativo da população de quatis, respectivamente. 
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          Na questão f, a dupla A respondeu corretamente que a variação da população 

foi -5, mas o algoritmo montado foi         e não        . Quanto ao cálculo da 

taxa de crescimento bruto, a dupla mobilizou corretamente o seu significado 

indicando a divisão da variação obtida pelo tempo       , porém ao efetuar a 

divisão cometeu erro dando como resultado 0,425 ao invés de -0,625. A dupla C 

respondeu que o resultado é 5 expressando        . Esta resposta indica que 

esses alunos não mobilizaram o conhecimento de variação e nem de taxa de 

crescimento bruto. Simplesmente tomaram o maior valor que aparece no eixo 

vertical (que não é atingido pelo gráfico) e dividiram pelo número de quatis da 1ª 

geração. 

          A dupla B apresentou a subtração do número de quatis da 1ª geração pelo da 

última, obtendo 5. Não indicou se esse resultado foi interpretado como variação nem 

como taxa de crescimento bruto. Mesmo assim não observou que se fosse taxa de 

variação, o que deveria ser feito era a subtração        .  

          A dupla D respondeu que variação é -5 sem explicitar nenhuma operação, e 

respondeu que não há taxa de crescimento bruto. Provavelmente estes estudantes 

não acreditam que o crescimento possa ser negativo. As E e F deram como 

repostas 115 e 15, respectivamente, sem nenhuma explicação. 

          Observa-se que a maioria das duplas não mobilizou os resultados trabalhados 

na atividade anterior a respeito da taxa de crescimento bruto, embora dispusessem 

das questões apresentadas naquela atividade. Nesta questão foi observado que 

alguns alunos não indicaram procedimentos referentes ao nível intermediário de 

compreensão da representação gráfica. Isto pode ter ocorrido pelo fato da 

população de quatis apresentarem uma variação negativa. 

          Em relação à questão g, a dupla A mobilizou corretamente o conceito de taxa 

de crescimento relativo, dividindo a taxa de crescimento bruto, obtido na questão f, 

pelo número inicial de quatis; exibindo como resultado 0,28 ao invés de 0,028. Se 

tivesse obtido anteriormente a taxa de crescimento bruto correta, o resultado    seria 

-0,0416. 
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          A dupla B efetuou uma divisão utilizando a taxa de crescimento bruto, obtida 

anteriormente (5), e o número de quatis da 1ª geração; porém inverteu o dividendo 

pelo divisor explicitando        ao invés de       . 

          A dupla C também indicou uma divisão pelo número inicial de quatis, mas 

para dividendo não tomou a taxa de crescimento bruto obtida anteriormente, mas 

sim o número máximo de quatis. 

          A dupla D, coerentemente com a resposta anterior expressou: “não é possível 

fazer o cálculo, pois não há taxa de crescimento bruto”. 

          A dupla F apresentou a divisão do número inicial de quatis por 5 (que 

provavelmente tomou como sendo a variação, que na realidade é -5), indicando que 

apenas observou que deveria ser feita uma divisão. A dupla E simplesmente 

expressou 7,67. 

          Os resultados apresentados não são suficientes para concluirmos se o 

objetivo da atividade 3 foi atingido. Com esta pretendia-se verificar se os estudantes 

iriam aplicar definições e procedimentos, mobilizados anteriormente com uma 

população de quatis, agora frente a uma população que apresenta uma variação 

negativa. Pode-se perceber pelos protocolos que os alunos buscaram dados na 

representação gráfica, realizaram tratamento no registro numérico e apresentaram 

respostas na língua natural. Os tratamentos referem-se à manipulação das 

operações de subtração e divisão, o que pode ser incluído nos níveis elementar, 

intermediário e avançado de compreensão de gráficos estabelecidos por Curcio. 

 

4.4 – Análise da Atividade 4 

 

          A Atividade 4 apresenta os gráficos da variação do crescimento de duas 

populações de quatis que vivem nas regiões C e D. A tarefa era calcular as taxas de 

crescimento bruto e relativo de cada uma dessas populações e estabelecer relações 

entre elas. Para a realização desses cálculos os participantes deveriam buscar 
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dados nos gráficos, realizar tratamentos e fazer previsões, isto é, atingirem os três 

níveis de compreensão de representação gráfica. 

          As questões a e b solicitavam dos participantes que verificassem a variação 

de crescimento das duas populações de quatis, e após a observação feita por meio 

do gráfico, deveriam responder se cada população aumentou ou diminuiu. 

          Todos os participantes acertaram essas duas questões, respondendo que a 

variação de cada população aumentou, sendo que as duplas B, C, D e E também 

especificaram que a variação de cada população aumentou em 30 e 40 quatis, 

respectivamente. 

          As duplas buscaram informações diretamente no gráfico para realizarem as 

comparações de quantidades, significando atingir o nível elementar e o intermediário 

de compreensão do gráfico. 

          Nas questões c e d solicitava-se que os alunos calculassem as taxas de 

crescimento bruto das populações de quatis das regiões C e D. 

          Todas as duplas acertaram a questão c que tratava do cálculo da taxa de 

crescimento bruto de quatis da região C, apresentando a divisão de 30 (variação da 

população) por 8 (anos transcorridos), e obtiveram como resultado 3,75; A dupla F 

apresentou como resultado 3,74, e também exibiu corretamente a divisão       . 

Também acertaram a questão d, que se referia ao cálculo da taxa de crescimento 

bruto da população D, explicitando a divisão de 40 (variação da população) por 8 

(anos transcorridos), e encontraram o resultado 5. 

          Nessas quatro questões as duplas explicitaram as operações de subtração e 

divisão para obterem os resultados desejados, realizando tratamentos no registro 

numérico. Para respondê-las, tiveram necessidade de calcular os valores da 

variação das populações de cada região, que foram 30 e 40 quatis, respectivamente. 

Como esses valores estão implícitos nos gráficos, as repostas mostram que foram 

mobilizados o nível intermediário e avançado de compreensão, uma vez que solicita 

a exploração de dados existentes no gráfico e também o uso das habilidades 

matemáticas. 
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          As questões e e f solicitavam dos alunos calcular as taxas de crescimento 

relativo das duas populações de quatis. Com elas pretendia-se verificar se os alunos 

percebiam que não é somente a taxa de crescimento bruto que determina a variação 

de crescimento das populações de quatis dessas regiões. 

          A taxa de crescimento relativo da população C é obtida por meio da divisão de 

3,75 (taxa de crescimento bruto) por 10 (número inicial de quatis), resultando 0, 375. 

As duplas A, B, C, D e E acertaram e apresentaram o algoritmo da divisão. A dupla 

F, ao invés de considerar o crescimento bruto obtido anteriormente que foi 3,74, 

operou com o número 374, dividindo-o corretamente por 10; dessa forma encontrou 

o resultado 37, não correspondente à taxa de crescimento relativo. 

          A questão f, em que se solicitava o cálculo da taxa de crescimento relativo da 

população D, também foi respondida corretamente por aquelas mesmas duplas, que 

apresentaram a divisão de 5 (taxa de crescimento bruto) por 20 (número inicial de 

quatis), e obtiveram como resultado 0,25. A dupla F não apresentou  resposta 

correta à essa questão efetivando a divisão        com resultado igual a 5, sendo 

o correto a divisão         Essas repostas foram obtidas  por meio de tratamentos 

no interior do registro numérico. 

          Para resolver estas duas últimas questões os alunos precisaram relacionar a 

taxa de crescimento bruto das populações, obtidas anteriormente, com o número 

inicial de quatis de cada uma delas. Desse modo, também neste caso, as resoluções 

delas exigiram a manipulação de habilidades matemáticas e o relacionamento de 

dados, caracterizando os níveis, intermediário e avançado, de compreensão de 

gráficos. 

          As questões g e h solicitavam dos alunos indicarem qual das duas populações 

teve maior crescimento bruto e maior crescimento relativo, respectivamente. 

          Todas as duplas acertaram a questão g, respondendo que a população D teve 

maior crescimento bruto cujo valor é igual a 5, sendo que a dupla E explicitou que 

houve uma diferença de 1,25, o que não é correto.  

         Em relação à questão h, as duplas A, C e E acertaram especificando que a 

população da região C teve maior crescimento relativo. A dupla E acrescentou ainda 

que a população C que teve maior crescimento, por apresentar uma diferença 0,13. 
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A dupla D também acertou, indicando que a taxa de crescimento relativo foi de 0,37; 

a dupla F somente indicou acertadamente que foi a população C; e a dupla B não 

apresentou resposta adequada a essa questão, pois considerou as informações 

relativas à variação das populações, obtidas nas questões a e b. 

          As cinco últimas questões visavam retomar dados sobre as variações das 

duas populações comparadas como o número da primeira geração, a fim de que os 

alunos tivessem elementos para opinar sobre a comparação entre seus 

crescimentos. 

          A finalidade da questão i e j é  indicar a variação da população C, e compará-

la com o número inicial de quatis. 

          As duplas A, B, C, D e E acertaram a questão i, respondendo que a variação 

da população C foi 30 quatis, sendo que as duplas A, B e D apresentaram a 

operação de subtração; e a dupla F respondeu, de forma equivocada, que a 

variação foi 37. Possivelmente estes estudantes se reportaram ao crescimento 

obtido na questão e. 

          Em relação à questão j, a dupla A observou que a variação é 3 vezes maior 

que o número inicial de quatis. A dupla B respondeu que a relação da variação com 

o número inicial de quatis é, quando somado esses dois valores, resulta o número 

da última geração que é 40. A dupla C respondeu que a relação é a diferença da 

variação da população com o número inicial de quatis que é igual a 20. A dupla D 

expressou que o número da primeira geração é menor que o número da última 

geração; a dupla E, indicou que a relação foi um aumento de 20 quatis; e a dupla F, 

respondeu 10, que é somente o número da primeira geração de quatis. 

          As respostas apresentadas pelos estudantes podem indicar que, de modo 

geral, elas relacionaram a quantidade inicial de quatis com a variação. 

          As questões k e l apresentam as mesmas questões das duas anteriores, 

porém se referindo à população D. 

          Com exceção da dupla F todos os participantes responderam corretamente a 

questão k, expressando que a variação da população D foi de 40 quatis. A dupla F, 
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como anteriormente utilizou o resultado da questão e para responder a questão j, 

agora utilizou o resultado da questão f para responder a questão k (5). 

          Já na questão l, a dupla A percebeu que a variação (40) é duas vezes maior 

que o número inicial de quatis (20). A dupla B indicou que somando o número de 

quatis da 1ª geração com a variação resulta o número de quatis da última geração. A 

dupla C indicou que a relação foi 20, que é a diferença de 40 e 20. A dupla D 

explicitou que o número da primeira geração é menor que o da última, sem se referir 

à variação. Enquanto que a dupla E, respondeu que a relação foi simplesmente um 

aumento de 20 quatis; e a dupla F, respondeu somente 20, que é o número inicial de 

quatis. 

          Decidimos encerrar a atividade 4 com uma questão aberta indagando  qual 

das duas populações teve maior crescimento. 

          A questão m consistia, com base nas repostas das questões anteriores, 

determinar qual das duas populações teve maior crescimento. 

          Antes de analisarmos as respostas dessa última questão, apresentaremos um 

quadro que mostra os valores da variação, e das taxas de crescimento bruto e 

relativo das duas populações. 

 

População de quatis da região C População de quatis da região D 

Variação: 30 Variação: 40 

Taxa de crescimento bruto: 3,75 Taxa de crescimento bruto: 5 

Taxa de crescimento relativo: 0,375 Taxa de crescimento relativo: 0,25 

   Quadro 4: Informações para a resposta da questão l pertencente à atividade 5. 

 

          Com essa questão pretendíamos investigar se as taxas de crescimento bruto e 

relativo influenciariam na decisão dos estudantes sobre o crescimento das duas 

populações. 
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          A dupla A respondeu que a população C teve maior crescimento. Durante a 

realização da sessão os estudantes dessa dupla relataram que essa população teve 

maior taxa de crescimento relativo, e também que a variação foi 30, que é o triplo do 

número da 1ª geração. As duplas B, D e E indicaram que foi a população D que teve 

maior crescimento. As duplas B e D justificaram a resposta baseada na variação das 

populações, e a dupla E não apresentou justificativa. Já a dupla C respondeu que foi 

a população C que mais cresceu, por apresentar maior taxa de crescimento relativo 

que foi 37,5%; enquanto a taxa da população D foi de 25%”. A dupla F expressou 

somente que foi a população C que apresentou maior crescimento. 

          Os resultados parecem indicar que os estudantes acreditaram em suas 

repostas anteriores, porque todas as informações foram coletadas por meio dos 

gráficos e das comparações das duas populações de quatis. 

          Isto indica que eles realizaram conversões do registro gráfico para o numérico 

e tratamentos no interior desses registros, e pelas comparações realizadas, 

podemos inferir que os estudantes possam tirar conclusões e fazer previsões, o que 

caracterizam os níveis, intermediário e avançado, de compreensão da 

representação gráfica. 

          Destacamos uma foto tomada durante a realização da Atividade 4 para  

registrar o grau de concentração e seriedade com que os estudantes realizaram o 

trabalho. 

Ilustração 1: Interação dos alunos, de cada dupla, durante a resolução da atividade 4 
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4.5 – Análise da atividade 5 

 

         Essa atividade se baseia em um gráfico apresentando uma situação diferente 

das trabalhadas nas atividades anteriores e consta de doze questões. A finalidade é 

analisar se os estudantes mobilizam os conhecimentos adquiridos no estudo das 

populações e os aplicam na busca de informações para responderem as questões 

propostas. O gráfico apresenta a variação da produção de um determinado produto 

agrícola, em milhares de toneladas, no período de 1990 a 1998. 

          As cinco primeiras questões se referem à busca direta de informações no 

gráfico, o que representa o nível elementar de compreensão, segundo Curcio. A 

questão a consistia em buscar os significados dos números que figuram nos dois 

eixos do gráfico; as questões b, c, d e e solicitavam que os alunos indicassem as 

quantidades produzidas em determinados anos do período representado. 

          Todas as duplas responderam corretamente essas questões expressando-se 

no registro numérico ou num misto deste e o da língua natural. 

          As respostas destas cinco questões demonstraram que os alunos as 

resolveram com segurança, e não apresentaram dificuldades. 

          As questões f, g e h solicitavam dos alunos investigarem se a produção 

aumentou ou diminuiu em diferentes intervalos de anos transcorridos. 

          Todos acertaram essas três questões, sendo que as duplas A, E e F 

responderam que a produção aumentou 10 toneladas na questão f, e diminuiu 20 

toneladas para as questões g e h. As duplas B e C responderam mais 

detalhadamente, expressando na questão f que o aumento foi de 50 para 60 

toneladas resultando 10 toneladas; na questão g responderam que a produção 

diminuiu de 60 para 40 toneladas resultando 20 toneladas; e na questão h que 

houve diminuição de 70 para 50 toneladas resultando 20 toneladas. A dupla D 

respondeu na questão f que a produção aumentou de 50 para 60 toneladas; na 

questão g a produção diminuiu de 60 para 40 toneladas; e na questão h diminuiu de 

70 para 50 toneladas. 
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          Notamos que para as duplas obterem as respostas dessas três questões, foi 

necessária uma exploração de dados inseridos no gráfico e a comparação de 

quantidades, para chegarem à percepção de aumento e diminuição dessa produção. 

Por isso, essas respostas se enquadram no nível intermediário de compreensão 

gráfica. 

          Com as questões i, j e k solicitavam-se dos participantes que calculassem as 

taxas de crescimento bruto e relativo dessa produção em determinados intervalos, e 

respondessem se a mesma aumentou ou diminuiu. Para esses cálculos os dados 

obtidos nas questões anteriores não forneciam qualquer informação. O objetivo era 

verificar se os participantes manipulariam os conhecimentos adquiridos nas 

atividades relativas às populações de quatis, e também verificassem se a produção 

aumentou ou diminuiu nos referentes intervalos.  

          Na questão i a tarefa era calcular as taxas de crescimento bruto e relativo da 

produção entre os anos de 1990 a 1995. As duplas A, B, D e E acertaram essas 

questões exibindo a divisão da variação do produto pelos anos transcorridos 

        , que é a taxa de crescimento bruto, e a divisão dessa taxa pela 

produção inicial           , que é a taxa de crescimento relativo. A dupla A e D 

indicaram que entre esses anos a produção somente aumentou, a dupla B 

respondeu que a produção aumentou em 8 toneladas, e a dupla E, que aumentou de 

0,4. A dupla C respondeu que a taxa de crescimento bruto foi 4, dividindo o valor da 

produção inicial pelos anos transcorridos       , e para as taxas de crescimento 

relativo, a dupla dividiu o valor inicial pelo valor dessa taxa       , apresentando o 

resultado 5, e também respondeu que a produção aumentou. Enquanto que a dupla 

F, apresentou a taxa de crescimento por meio da divisão        e resultado 8; para 

o calculo da taxa de crescimento relativo, a dupla indicou a divisão        com 

resultado 4, mas não expressou se a produção aumentou ou diminuiu. 

          A questão j também solicitava dos participantes calcularem as mesmas taxas, 

mas no intervalo entre os anos de 1997 a 1998. As duplas A, B, D e E acertaram 

essa questão, sendo que as mesmas apresentaram as divisões do cálculo de 

crescimento bruto        e resultado 20, e enquanto as taxas de crescimento 

relativo apresentaram a divisão         e resultado 0, 285, sendo que a dupla E 

apresentou como resultado 0,29; e para compararem o crescimento dessa 
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produção, as duplas A, D e E responderam que diminuiu, e a dupla B indicou que a 

produção diminuiu em 20 toneladas. A dupla C também acertou essa questão 

referente à taxa de crescimento bruto e apresentou a divisão       ; mas para o 

cálculo do crescimento relativo, exibiu a divisão         e resultado 3,5; e 

expressou que a produção diminuiu. A dupla F apresentou a divisão          , 

expressando que este é o valor da taxa de crescimento bruto; e para a taxa de 

crescimento relativo dividiu o valor dessa taxa pela produção inicial        , mas 

não determinou se produção teve aumento ou diminuição. 

          A proposta da questão k foi semelhante às das duas questões anteriores, 

sendo que a mesma solicita que os  estudantes calculem essas taxas de produção 

durante todos os anos transcorridos, representados no intervalo entre os anos de 

1990 a 1998, o que acarretou resultados diferentes, porém coerentes com o que foi 

solicitado. 

         Nessas três últimas questões todas as duplas apresentaram a divisão 

utilizando as informações fornecidas pelo gráfico e apresentaram seus resultados, 

fazendo tratamentos no registro numérico. E pelo motivo de manipularem suas 

habilidades matemáticas e fazerem cálculos para esses resultados, essas questões 

se enquadraram no nível avançado de compreensão gráfica de Curcio. 

          A finalidade da última questão era obter dos estudantes uma reposta pessoal, 

para revelarem se os mesmos utilizaram algum conhecimento adquirido no estudo 

da variação das populações de quatis, que foram trabalhadas nas quatro atividades 

anteriores. 

          A dupla A respondeu que utilizou algumas fórmulas  que aprendeu durante o 

estudo da variação da população de quatis. Sobre os conhecimentos adquiridos nas 

atividades anteriores, a dupla B respondeu: “utilizamos os cálculos para a taxa de 

crescimento bruto e a de crescimento relativo que foram usadas no estudo da 

variação da população de quatis”. 

          A dupla C respondeu: “Sim, interpretação de gráficos e divisão e subtração”. 

Observamos que uma dupla, diferentemente da anterior, refere-se explicitamente a 

interpretação de gráficos, sem fazer qualquer referência às fórmulas das taxas de 

crescimento bruto e relativo. 
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          A dupla D, assim como a B, explicitou que utilizou o cálculo do crescimento 

bruto e relativo. 

          A dupla E respondeu: “Sim, tiramos algumas dúvidas sobre contas”. É 

possível que esta resposta também esteja se referindo às taxas de crescimento 

bruto e relativo. 

          Finalmente a dupla F expressou: “Sim, a visualização e contagem de tempo 

no gráfico”. 

          Segue abaixo, foto registrando a atuação dos estudantes e do professor no 

momento da realização da Atividade 5. 

 

Ilustração 2: Interação dos alunos, de cada dupla, durante a resolução da atividade 5 

          Destacamos que durante a realização das atividades, os alunos tinham em 

mãos os protocolos das anteriores. Isto esclareceu as respostas apresentadas na 

última questão. 

          Acreditamos que, com a realização da atividade 5, ficou explicitado que dois 

aspectos foram destacados pelos estudantes; Uma parte deles fez referência ao 
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objeto matemático tratado, a saber, as taxas de crescimento bruto e relativo; já outra 

parte expressou sua atenção na questão das informações contidas nos gráficos 

apresentados. 

          O estudo da variação de quatis, apresentado no “Jornal do Aluno”, do Projeto 

“São Paulo Faz Escola”, destinado ao curso de Ciências para a 7ª e 8ª séries do 

Ensino Fundamental, revelou-se material propício para se iniciar a discussão da 

interpretação de gráficos com alunos do Ensino Médio. 

          A última atividade baseada em uma situação totalmente diversa daquela 

apresentada no Jornal foi uma escolha feliz para avaliar os conhecimentos 

adquiridos na situação anterior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         O ponto de partida desse trabalho foi o material, "Jornal do Aluno”, das 7ª e 8ª 

séries do Ensino Fundamental, que faz parte do projeto: “São Paulo Faz Escola”, 

oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Nesse material 

observamos que no bloco da disciplina de Ciências foram apresentadas atividades 

sobre a variação de crescimento de populações de quatis, por meio de textos 

representações gráficas, em que se solicitava dos estudantes alguns conhecimentos 

matemáticos para buscar informações contidas no gráfico. A finalidade expressa era 

calcular as taxas de crescimento bruto e relativo, das populações que ficaram 

determinados como o objeto matemático desse trabalho, cujo objetivo é desenvolver 

habilidades para ler, analisar e interpretar dados contidos em gráficos. 

          A proposta desta pesquisa foi analisar o desempenho dos alunos ao 

resolverem questões referentes às informações representadas por meio de gráficos. 

O instrumento para a coleta de dados foi composto por cinco atividades, das quais 

as quatro primeiras foram adaptadas do “Jornal do Aluno”, com questões diferentes 

das apresentadas naquele material, que tratam da variação de crescimento de 

populações de quatis, sendo que a 1ª atividade constou de um texto que trata da 

discussão de uma cadeia alimentar de alguns animais que vivem numa determinada 

região. A quinta atividade foi composta por uma situação diferente das anteriores, 

referente à produção de um determinado componente agrícola, para verificar se os 

alunos manipulavam o conceito do objeto matemático estudado anteriormente, isto 

é, as taxas de crescimento bruto e relativo. 

          As escolhas dessas atividades se justificam pelo motivo de apresentarem 

gráficos, semelhantes aos que aparecem nos jornais, nas revistas, na TV, e em 

outras mídias, oferecendo à sociedade informações de forma mais rápida e concisa. 

Aplicamos essas atividades para 6 duplas de alunos do 2º ano de Ensino Médio de 

uma escola pública do Estado de São Paulo. A escolha dessas duplas se deu pelo 

motivo de gostarem de matemática e também de demonstrarem interesse sobre as 

atividades que tratavam de gráficos. Os alunos desenvolveram as atividades com 

diálogo entre os elementos de cada grupo, com postura descontraída, pois as 

primeiras atividades eram base para a resolução das atividades seguintes; a 
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dedicação dos alunos foi marcante no decorrer das atividades, e a nossa expectativa 

de realização do trabalho foi amplamente alcançada pelo afinco e entusiasmo 

demonstrado pelos participantes.  

          Durante a aplicação das atividades percebemos que alguns alunos ainda 

apresentam dificuldades para realizarem as operações de subtração e divisão, 

chegam a apresentar os algoritmos dessas operações, mas expressam o resultado 

errado passando a utilizar o valor numérico determinado, nas questões 

interpretativas.  

          Os alunos também mostraram facilidade em buscar informações expressas no 

gráfico, ou seja, ao lerem determinadas questões já percebem que a resposta é 

imediata por meio da observação do gráfico, e esse fato está de acordo com o nível 

elementar de compreensão gráfica segundo Curcio. Algumas atividades também 

solicitavam que os alunos efetuassem cálculos referentes às operações subtração e 

divisão, recursos básicos para obterem as repostas necessárias, fato que se 

enquadra no nível intermediário de compreensão gráfica. Outras questões referiam-

se ao nível avançado de compreensão de gráficos, pois elas solicitavam dos alunos 

que fizessem previsões de resultados, cujos dados não estão explícitos no gráfico, e 

também necessitam de manipulações de seus conhecimentos matemáticos e 

comparação de quantidades. Em relação aos registros de representação de Duval, 

percebemos que os estudantes realizaram as conversões do registro gráfico para o 

numérico e vice-versa, e do registro da língua natural para o gráfico, realizando 

tratamentos no interior de registros numérico e gráfico. 

          A escolha da teoria dos registros de representação semiótica foi um 

instrumental valioso para investigar se os estudantes tinham condições de 

manipularem os registros dos objetos apresentados nas atividades, e também de 

realizarem alguns tratamentos no mesmo registro. Outra escolha foi empregar os 

princípios da “compreensão de relações matemáticas contidas em gráficos” de 

Curcio para analisar os três níveis de compreensão de gráficos que são elementar, 

intermediário e avançado, para investigar como os estudantes se comportam diante 

de uma determinada questão, para respondê-la por meio de informações incluídas 

no gráfico. 
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          O “Jornal do Aluno”, do projeto “São Paulo Faz Escola”, referente ao bloco de 

Ciências, serviu como importante ponto de partida para despertar no estudante o 

interesse sobre as representações gráficas, nas quais estão inseridas informações 

para a obtenção de resultados desejados que levem aos conhecimentos da 

Matemática, e também acompanhadas de textos que discutem relações de aumento 

e diminuição de uma determinada população de animais. 

 

Em Ciências Naturais, elegeram-se desenhos, gráficos e tabelas, entre 
outros, pois são textos para organização de dados, servindo também à 
representação de eventos e idéias. Na leitura e na produção desses textos 
estão envolvidas diversas noções matemáticas relacionadas às operações 
básicas, às relações entre medidas, proporções, porcentagens. Em 
Matemática, tais noções são objeto de estudo e em Ciências Naturais 
constituem instrumentos de apropriação de conceitos. (revista São Paulo 
Faz Escola, 2008, p.30) 

 

 

          O trabalho sugerido pela revista refere-se ao curso de Ciências. Este  trabalho 

baseou-se nesse curso, porém objetivou explorar um material como ponto de partida 

para investigar a leitura, a análise e as relações entre os dados contidos em 

gráficos. Os resultados demonstram que os estudantes souberam manipular as 

informações que se enquadram nos níveis de compreensão de representação 

gráfica. 

          Após a realização da parte empírica, percebemos uma falha na aplicação: a 

última atividade, por se tratar em última análise, de uma avaliação dos 

conhecimentos adquiridos, deveria ter sido realizada separadamente em um 

encontro posterior. 

          Este é um alerta que deixamos para estudos futuros, para os quais este 

trabalho possa ser um ponto de partida, por exemplo, pesquisas que visem o estudo 

do comportamento gráfico de funções. 
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